Field Drive System®

Zdecentralizowany system automatyzacji dla logistyki wewnętrznej

O nas
Firma MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH & Co KG od roku 1978 produkuje w zakładach w Detmold i Oborniki (Polska) mechaniczne, elektryczne i elektroniczne podzespoły techniki napędowej.
W ciągu tych lat firma MSF-Vathauer zyskała miano lidera w zakresie zdecentralizowanej techniki
napędowej, zdecentralizowanej automatyzacji napędu i dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań
w zakresie napędów.
Firma MSF-Vathauer oferuje swoim klientom nie tylko podzespoły mechaniczne. Uwagę skupia na
rozwoju, produkcji i sprzedaży mechatroniczych układów napędowych.

Poza tym oferuje innowacyjne rozwiązania dotyczące oszczędności energii w formie instalacji
odzyskujących energię cieplną oraz poprzez inteligentne jednostki napędowe.
Dzięki naszej wysokiej wydajności produkcyjnej jesteśmy w stanie szybko i elastycznie reagować na
zapytania klientów oraz dostarczać dopasowane do ich potrzeb produkty. Niniejsze szyte na miarę,
dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania z jednej strony opierają się na rozwiniętych standardach napędów, a z drugiej strony stanowią na nowo rozwijane i szyte na miarę rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.

Na powierzchni ok. 6.000 m2 odbywają się badania, rozwój i produkcja technologii pomiarowej u sterowniczej oraz techniki napędowej. Co więcej przykładamy uwagę do ścisłej współpracy ze swoimi
klientami oraz dostawcami i utrzymujemy krótkie kanały komunikacyjne.

Wysoko wykwalifikowane i zmotywowane zespoły w zakresie udoskonalania naszych produktów oraz
naszego długoletniego doświadczenia w zakresie rozwoju i produkcji naszych systemów napędowych
we wszystkich gałęziach przemysłu stanowią gwarancję waszego sukcesu. We własnych pomieszczeniach szkoleniowych odbywają się regularne szkolenia dla naszych współpracowników oraz
klientów.

Poprzez własne laboratoria EMV zawsze jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązania nie
tylko dla własnego rozwoju oraz także dla dostosowanego do potrzeb klienta, odpowiednich pomiarów. Zapewnia to naszym klientom najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa.

Cieszymy się na długą, wspólna i partnerską współpracę. Marc Vathauer
Stan: Listopad 2015

Często zadawane pytania dotyczące zdecentralizowanej automatyzacji napędu

Czym jest układ Field Drive System® (FDS)?
Układ Field Drive System (FDS) jest zdecentralizowanym systemem automatyzacji napędu, który
opiera się na systemie rozdzielaczy energii Field Power® firmy Weidmüller. System FDS zawiera
zarówno zdecentralizowany rozrusznik i przetwornicę częstotliwości oraz komponenty automatyzacji.
Czym są zdecentralizowane układy sterowania?
W zdecentralizowanym układzie sterowania funkcje sterowania silnikiem nie znajdują się w centralnej szafie sterowniczej i zostały rozmieszczone na maszynie, tak aby układ sterowania znajdował się
bliżej silników maszyny.

Czy istnieje tylko jeden sposób decentralizacji układu sterowania?
Istnieje wiele poziomów zdecentralizowanej automatyzacji napędu. W zasadzie zdecentralizowany
jest rozrusznik silnika lub przetwornica częstotliwości, zainstalowana także w polu maszyny. Poza tym
w pobliżu silnika zainstalowano bezpiecznik przeciążeniowy, rozłącznik silnika, analogowe i cyfrowe
wejścia i wyjścia oraz moduł magistrali.
Jakie wynikają korzyści ze stosowanego zdecentralizowanego układu sterowania?
Ograniczenie kosztów czasu składania i materiałów, mniej okablowania i mniejsze interfejsy obsługi,
redukcja czasu montażu, lepsza wydajność maszyny, mniej konserwacji i szybsza wymiana elektronicznych komponentów bez okablowania. Niskie koszty konserwacji, krótkie przestoje, wysoka
dostępność instalacji i modułowa budowa całej instalacji.

Od kiedy istnieje zdecentralizowana automatyzacja napędu?
Zdecentralizowane układy sterowania zostały zaprojektowane w połowie lat 90 przez firmę Vathauer
Antriebstechnik i wprowadzane na rynek od roku 1998. Teraz są stosowane w szerokim zakresie
obróbki materiałowej i kanałach logistycznych.

Czy zdecentralizowane układy sterowania są właściwym rozwiązaniem do wszystkich
zastosowań?
Gdy ważna jest reguła dłoni, zdecentralizowane układy sterowania są najlepszym z zastosowań w
przypadku stosowania dziesięciu i więcej silników. Do tego należą duże instalacje podające, przy
przepływie materiału jak logistyka, opakowania i montaż pojazdów. Standardowo niniejsze systemy
zajmują dużo powierzchni użytkowej i wymagają licznego okablowania ze swoim scentralizowanym
układem sterowania. Zastosowanie zdecentralizowanej automatyzacji napędu oferuje tu wiele
korzyści.

Czym są typowe zastosowania?
Zastosowania, które potrzebują wielu silników i płaskiej powierzchni nadają się najlepiej do wykorzystania zdecentralizowanych układów sterowania. Do tego należą wszelkie podajniki i instalacje do
logistyki wewnętrznej, instalacje do sortowania, rozdzielnie pocztowe, porty lotnicze itd. Zakresy zastosowania to montaż samochodów, przemysł żywnościowy i produkcji napojów, pakowanie, magazynowanie i logistyka oraz inne

Często zadawane pytania dotyczące zdecentralizowanej automatyzacji napędu
Ile pieniędzy można zaoszczędzić dzięki zdecentralizowanym układom sterowania?
Według naszych prób terenowych można uzyskać oszczędności pomiędzy 30 a 50 procent w porównaniu do centralnego układu sterowania w zależności od topologii i typu instalacji. Oszczędności
uzyskuje się dzięki redukcji czasu obsługi technicznej, mniejszej ilości podzespołów i okablowania,
mniejszych szaf sterowniczych, mniejszemu układowi SPS i szybszej instalacji oraz krótszemu czasowi uruchamiania.

Dlaczego szafy sterownicze są mniejsze?
Koszty instalacji układy sterowania ma duże znaczenie w systemach scentralizowanych. Z powodu
zapotrzebowania na dużą ilość podzespołów, włącznie z bezpiecznikiem przeciążeniowym. napędami
i instalacją magistrali istnieje zapotrzebowanie na większe szafy sterownicze w celu pomieszczenia
niniejszych podzespołów. Im więcej stosowanych podzespołów elektronicznych, tym więcej jest wytwarzanego ciepła. Aby odprowadzić ciepło, trzeba stosować drogie wentylatory i radiatory.

Czy koszty konserwacji są mniejsze w przypadku zdecentralizowanych układów sterowania?
Konserwacja zdecentralizowanego układu sterowania jest wyraźnie łatwiejsza od konserwacji wbudowanego w szafę sterowniczą centralnego układu sterowania. Już samo uruchomienie jest
łatwiejsze z powodu życia rozległego okablowania niż w przypadku centralnie wbudowanych struktur. Z powodu mniejszej ilości okablowania do sprawdzania jest łatwiej wymienić uszkodzone komponenty zamiast wymieniać cały układ lub szafę sterowniczą, gdy pojawią się problemy.
Czy konieczne jest stosowanie magistrali pola do zdecentralizowanej automatyzacji napędu?
Nie zawsze. To zależy od zastosowania. Niektóre magistrale pola są zaprojektowane do zdecentralizowanych zadań sterowniczych.
Magistrala pola umożliwia obszerną i kompleksową wymianę ważnych danych jak np. dane układu
sterowania, prędkości, stan rampy i urządzenia. Sieci magistrali pola mają szerokie zastosowanie i
znajdują się w wielu różnych miejscach, jak np obróbka materiałowa.

Czy można wybrać pomiędzy układami magistrali pola?
Zdecentralizowany układ automatyzacji napędu stwarza możliwość wyboru pomiędzy różnymi systemami magistrali pola. Można wybrać pomiędzy opcjami AS-Interface, Profibus DP, Profi-Net,Ethernet TCP/IP. Istnieje także możliwość podłączenie zdecentralizowanego układu sterowania bez
nadrzędnego układu sterowania i w ten sposób bez magistrali pola za pomocą układu MONOSWITCH Field Drive System (FDS) Even Thinking. W tym przypadku można w zależności od zastosowania zrezygnować z układu sterowania instalacji i z zastosowania magistrali pola.

Często zadawane pytania dotyczące zdecentralizowanej automatyzacji napędu
Czy można używać binarnych sygnałów sterujących w jednym układzie zdecentralizowanym?
Istnieje możliwość zastosowania układu Field Drive System (FDS) wyposażonym w dyskretne
wejście/wyjście jako alternatywa do magistrali pola.
Czy należy dokonać ponownego wymiarowania zdecentralizowanych napędów?
Nie. Napędy w zdecentralizowanym układzie sterowania ze względu na oszczędność energii muszą
być wymiarowane tak jak każdy rodzaj sterownika. W przypadku silnika o mocy 1,5 kW należy
zastosować przetwornicę częstotliwości lub rozrusznik silnika o mocy 1,5 kW. W większości przypadku silniki i układ sterowania są wyposażone w taką samą moc. Istnieją zastosowania, przy których należy zmienić wymiarowanie silnika i układu sterowania, np w przypadku zapotrzebowania na
zwiększony moment rozruchowy, lub gdy napęd podlega długim cyklom przełączania.

Czy można sterować większą liczbą silników za pomocą jednego rozrusznika?
Zdecentralizowany układ automatyzacji napędu firmy MSF-Vathauer w porównaniu do innych systemów pozwala na sterowania dwoma silnikami za pomocą jednego rozrusznika. Za pomocą układu
DUO-SWITCH Field Drive System (FDS) lub DUO-SOFT-SWITCH Field Drive Sy- stem (FDS) odbywa się oddzielne sterowania dwoma silnikami. W przypadku innych systemów za pomocą jednego
rozrusznika można sterować tylko jednym silnikiem. Jest to wada

W jaki sposób odbywa się obsługa hamulców silnika?
Sterowanie hamulcami silnika jest zawarte w standardowym wyposażeniu wszystkich rozruszników
Field Drive System (FDS) i przetwornic częstotliwości. Przyłącze hamulca jest zintegrowane z wbudowanym przyłączem silnika każdego urządzenia. W przypadku innych systemów istnieje
konieczność zastosowania dodatkowego przekaźnika hamulca. Poza tym opcjonalnie można
zainstalować rezystor hamowania do układu VECTOR Field Drive System (FDS) przetwornicy
częstotliwości, w przypadku konieczności dynamicznego hamowania silnika, dzięki czemu wytracanie powstałej energii hamowania ma odbywać się poprzez opór hamowania.

Jaką klasą ochronności powinny charakteryzować się zdecentralizowane układy sterowania?
Klasa ochronności IP 65 jest wystarczająca do użytku przemysłowego. Wszystkie zdecentralizowane
układy sterowania silników firmy MSF-Vathauer Antriebstechnik spełniają wymagania normy IP 65.

Przykłady użycia i eksploatacji

Motoryzacja
- Podajniki ciągników
zrywkowych
- Podajniki łańcuchowe
- Podajniki podłogowe

Logistyka wewnętrzna
- Technologia podawania
palet
- Technologia podawania
zbiorników
- Rozdzielacze paczek

Automatyka budynków
- Sterowanie pomp
- Klimatyzacja - wentylacja ogrzewanie

Budowa maszyn i
automatyzacja maszyn

- Logistyka portu lotniczego
- Technologia podawania
opakowań
- Technologia podawania towarów

Zestawy systemowe

Układ Field Drive System® jest modułowym, zdecentralizowanym systemem napędowym. Układ
Field Drive System® jest nie tylko systemem sterowania silnikami w technologii podawania o elastycznym zastosowaniu. Nowa rodzina produktów Field Drive System® stanowi niepowtarzalny
system rozwiązań do różnych zastosowań w zakresie zdecentralizowanej automatyzacji napędu.
Różne moduły funkcjonalne, jak rozrusznik silnika, przetwornica częstotliwości, zasilacze,
przełączniki konserwacyjne, bezpieczniki sieciowe oferują jedyny w swoim rodzaju system
modułowy.
Podłączane, znormalizowane czujniki o złącza silnika, zapewniają szybką i bezpieczną instalację
na miejscu.

Znormalizowane systemy komunikacji, jak interfejs-AS, magistrale Profibus i Profinet umożliwiają
zastosowanie w prostych, a także złożonych podajnikach i instalacjach do logistyki przemysłowej.

Wyposażenie

Różnorodne wyposażenie serii produktów Smart Field Automation® Produktreihe stanowi dodatek do
układu Field Drive System®

Uruchamianie / Oprogramowanie do
lacji parametrów

Zdecentralizowane

Ręcznego sterowania

Narzędzia do kopiowania parametrów regu
urządzenia

Ekrany elektromagnetyczne dla podatnych dla
awarie sieci zasilających zabezpieczenie

Instalację silnika

Filozofia produktu i eksploatacji
Filozofia produktu i eksploatacji
Zastosowanie od A do Z
Zastosowanie zdecentralizowanego układu automatyzacji Field Drive System®, opartego na systemie magistrali energetycznych Field Power® odnajduje się w wielu różnych gałęziach przemysłu.
Począwszy od logistyki transportowej w zakresie przemysłu motoryzacyjnego / przemysłu logistyki
motoryzacyjnej aż do logistyki transportowej we w pełni zautomatyzowanych magazynach.
Użycie i zastosowanie
Typowe użycie stanowią jednostki technologii podawania jak podajniki rolkowe, podajniki pasowe. podajniki łańcuchowe, stoły podnoszone, stacje obrotowe, stoły obrotowe itp. Rozruszniki silników i
przetwornice częstotliwości Field Drive System® (FDS są stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na solidną ale i elastyczną instalację.
Cechy charakterystyczne
Układ sterowania silnikiem Field Drive System® dla systemów magistrali energetycznych Field
Power® jest zdecentralizowanym układem automatyzacji napędu o następujących cechach
- Układ napędowy do montażu w pobliżu silnika
- Elastyczne zastosowanie i elastyczny montaż
- Różne wersje jako przetwornica częstotliwości, rozrusznik soft, rozrusznik bezpośredni
- Zintegrowana dystrybucja energii 400 V AC
- Zintegrowany interfejs komunikacyjny
- Opcjonalne i zintegrowane systemy inteligentne, jako dodatek do układu sterowania
podajnikami
- Zintegrowany układ hamowania silnika
- Zintegrowana kontrola temperatury silnika

Filozofia produktu i eksploatacji
Układ Field Drive System® i Smart Field Automation stanowią dwie nadrzędne marki zdecentralizowanej automatyzacji napędu

Field Drive System®

Smart Field Automation

Układ Motorstarter Field Drive System® MONO- Oprogramowanie PC do regulacji
SWITCH
parametrów VECTOR 32
Układ Motorstarter Field Drive System® MONO- Oprogramowanie PC do regulacji
SOFT-SWITCH
parametrów SWITCH 32
Układ Motorstarter Field Drive System® DUOSWITCH

Oprogramowanie NetCalc do projekcji
układu Smart Field Automation

Rozrusznik silnika Field Drive System® MONOSOFT-SWITCH Reverse

Narzędzie do kopiowania Smart Field Automation

Rozrusznik silnika Field Drive System® DUOSOFT-SWITCH

Przetwornica częstotliwości Field Drive
System® VECTOR

Ręczne sterowanie Smart Field
Automation

Przełącznik zabezpieczający silnika Smart
Field Automation
Gniazda wtykowe Smart Field Automation
Skrzynka wł/wył Smart Field
Automation ON/OFF Box
Smart Field Automation
Connector Box
Smart Field Automation
Power Supply 24

Korzyści z zastosowania produktu

Korzyści wynikające z produktu dla projektantów i wdrożeniowców projektu
- Modułowa, zdecentralizowana budowa instalacji
- Normalizacja segmentów i elementów instalacji
- Przejrzyste i wyraźne moduły instalacji
- Przejrzyste funkcje segmentów instalacji
- Bezproblemowe kopiowane zaprojektowanych
odcinków instalacji
- Redukcja nakładów na planowanie
- Redukcja kosztów planowania
- Redukcja czasu planowania
- Używanie wstępnie przygotowanych makr aplikacji e-Plan
- aplikacja e-Plan V5.70
- aplikacja e-Plan P8

- Zastosowanie oprogramowania obliczeniowego NetCalc do ustalania kanałów przesyłu energii i
struktur liniowych lub drzewa
- Redukcja kosztów podzespołów poprzez zastosowanie układu DUO-SWITCH Field Drive System®
(FDS)
- Mała liczba poszczególnych składników
- Planowanie skróconego czasu instalacji
- Redukcja nakładów na instalowanie
- Przygotowanie poszczególnych elementów instalacji na miejscu

w zakładzie

Korzyści wynikające z produktu dlaprogramistów i pracowników odpowiedzialnych za rozruch
- Modułowa, zdecentralizowana budowa instalacji
- Jednolite narzędzia programowe
- Powtarzalność wszystkich ustawień
- Udokumentowana topologia instalacji za
pomocą oprogramowania do planowania
NetCalc®
- Możliwość przygotowania poszczególnych modułów
napędu na miejscu w zakładzie
- Uruchamianie poszczególnych modułów napędu w miejscu
instalacji
- Możliwość jednoczesnego rozruchu poszczególnych
jednostek napędu
- Wymiana modułów napędu przy innych jednostkach napędu
- Dowolna wymiana jednostek napędu przy zmiennych warunkach in
stalacji

Korzyści z zastosowania produktu
Korzyści ze stosowania produktu dla obsługi serwisowej i użytkownika końcowego
- Wysoka dostępność instalacji dla użytkownika końcowego
- Małe wymagania dla użytkownika instalacji
- Krótki czas instalacji i rozruchu
- łatwa i szybka obsługa serwisowa poprzez zwykłą wymianę elektroniki
- Krótkie przestoje podczas konserwacji i obsługi serwisowej
- łatwa rozbudowa instalacji poprzez system modułowy.
Także po latach
- Redukcja powierzchni szafy sterowniczej

Korzyści wynikające z produktu dla instalatorów szaf sterowniczych i producentów układu
sterowania
- Modułowa, zdecentralizowana budowa maszyny
- Konfekcjonowanie poszczególnych modułów
napędu
- Wstępne ustawianie i wstępny rozruch modułów
napędu
- Szybki montaż i instalacja na miejscu
- Szybki montaż wszystkich elementów napędu na miejscu
- Redukcja powierzchni szafy sterowniczej
- Minimalizacja złożoności ogólnej
- Zastosowanie nowoczesnych technologii
- Szybkie rozszerzanie i wymiana instalacji "w ostatnim momencie"
- Minimalizacja błędów połączenia

Warianty komunikacji dla układu
Field Drive System® (FDS)

Warianty komunikacji dla układu sterowania silników Field Drive System® (FDS)
Układ zarządzania silnikiem Field Drive System® (FDS) oferuje wiele różnych wariantów komunikacji.
Począwszy od bezpośredniego złącza do standardowego-SPS po szybką komunikację za pomocą
przemysłowych magistral do przesyłu sygnału oraz interfejsem AS lub Profibus do dyspozycji są
standardowe przemysłowe systemu magistrali do przesyłu sygnału.

Zdecentralizowany poziom komunikacji
Poziom pola maszyny

Szafa sterownicza i poziom układu
sterowania

Poziom pola maszyny

System magistrali przesyłu energii

System magistral przesyłu sygnału

Szafa sterownicza i poziom
układu sterowania

Instalacja dystrybucji energii i zarządzanie
silnikiem
1

2

3

4

5

6

Instalacja dystrybucji energii i zarządzanie
silnikiem
Technika instalacyjna
Dzięki elastycznej technice instalacji firma MSF-Vathauer wyznacza nowe standardy w zakresie zdecentralizowanego montażu i znacznej redukcji kosztów oraz większej opłacalności.
System modułowy umożliwia łączenie modułów funkcyjnych zarówno przetwornicy częstotliwości,
jak i rozrusznika silnika i dzięki temu jest dostosowany
jego zastosowania.
łatwa instalacja
1. Składanie złącza dużej mocy

2. Izolowanie przewodu zasilającego. W tym miejscu przewód zasilający nie jest przecięty lub odizolowany. Poszczególne kable wkłada się bez przecinania do odpowiednich miejsc i jednocześnie
mocuje.

3. Wkładanie i mocowanie złącza dużej mocy

4. Połączenie włożonych żył kablowych za pomocą złącza dużej mocy. W tym miejscu przewód
zasilający jest łączony za pomocą specjalnego narzędzia.
5. + 6. Wkładanie pożądanych układów sterowania silnika jak
- Przetwornica częstotliwości Field Drive System® VECTOR
- Rozrusznik silnika Field Drive System® MONO-SWITCH

- Rozrusznik silnika Field Drive System® MONO- SOFT-SWITCH
- Rozrusznik silnika Field Drive System® DUO- SOFT-SWITCH

- Rozrusznik silnika Field Drive System® DUO- SOFT-SWITCH

- Rozrusznik silnika Field Drive System® MONO- SOFT-SWITCH odwracalny
Możliwości sterowania i systemy magistrali pola

- Wewnętrzny logiczny układ sterujący do zasilania bez nadrzędnego sterowania po
dajnikami
- Sterowanie SPS 24 V DC (Sterowanie binarne)
- Interfejs AS
- Magistrala Profibus DP / Profinet

Cechy charakterystyczne produktu
dystrybucja energii i zarządzanie silnikiem
Radiator aluminiowy

Widoczne z zewnątrz kontrolne diody LED, złącza
M12 do podłączania magistrali do przesyłu sygnału,
czujniki, urządzenie do
ręcznego sterowania

Wzmocniona włóknem szklanym obudowa. Bezhalogenowa. Klasa ochronności
IP65

Gniazdo zasilające
rozrusznik silnika
Szybkie i łatwe podłączanie
przewodu zasilającego za pomocą złącza dużej
mocy IDC
Wtykowe złącza silników dla jednego lub
dwóch silników w standardzie DESINA.
Z podłączonym czujnikiem temperatury
Z podłączonym układem sterowania
hamowaniem

Przyłącze - i formy zarządzania silnikiem
Układ Field Drive System®

Poprzez łączony system modułowy do dyspozycji jest wiele różnych wariantów rozbudowy i
podłączania Dostępne warianty układu sterowania silnika.

W przeniesienia sterowania silnika i dystrybucji energii blisko silnika w miejscu zastosowania
podłącza się rozrusznik silnika FDS lub przetwornicę częstotliwości FDS do skrzynki układu Field
Drive System® (FDS) Connector. Korzyść stanowi silnie skrócony czas instalacji i uruchamiania,
krótszy czas planowania instalacji oraz łatwej zmiany topologii instalacji "w ostatnim momencie".

Warianty rozruszników silnika charakteryzują się znormalizowanymi złączami. W ten sposób
podłącza się w zależności od wariantu produktu jeden lub dwa asynchroniczne silniki prądu trójfazowego zgodnie z dyrektywą DESINA. Sterowanie wszystkimi rozrusznikami silnika odbywa się
poprzez znormalizowane złącze wtykowe M12, magistralę pola oraz urządzenie do ręcznego sterowania.

Przyłącze - i formy zarządzania silnikiem
Układ Field Drive System®
Zdecentralizowane sterowanie silnika realizowane jest
poprzez rozrusznik MONO
- Układ Field Drive System® MONO-SWITCH
- Układ Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH
- Układ Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH

przemienny. Poprzez znormalizowane złącze silnika
Q8, które zostało podłączone zgodnie z dyrektywą RESINA można sterować silnikiem prądu trójfazowego.
Każdy układ MONO-SWITCH i przetwornica
częstotliwości jest wyposażona w zintegrowany układ
sterowania hamowaniem silnika. W ten sposób można
sterować hamulcami silnika bez dodatkowych kosztów.

Zdecentralizowane sterowanie silnika realizowane jest
poprzez rozrusznik DUO
- Układ Field Drive System® DUO-SWITCH
- Układ Field Drive System® DUO-SOFT-SWITCH
przemienny. Poprzez znormalizowane złącze silnika
Q8, które zostało podłączone zgodnie z dyrektywą RESINA można niezależnie sterować dwoma silnikami
prądu trójfazowego. Każdy układ DUO-SWITCH jest
wyposażony w zintegrowany układ sterowania hamowaniem silnika. W ten sposób można sterować hamulcami silnika bez dodatkowych kosztów.

Zdecentralizowana automatyzacja dla
przenośników transportowych
Poziom pola maszyny

Szafa sterownicza i
poziom układu sterowania
Układ elektronicznych rozruszników silnika MONO-SWITCH Field Drive System® (FDS)-Cascade po
pierwsze charakteryzuje się swoją modułową budową. Po drugie ten rozrusznik silnika charakteryzuje
się brakiem konieczności komunikacji z nadrzędnym układem sterowania.

Charakterystyka układu
Do sterowania przepływem materiału podajników należy zastosować rozrusznik silnika i zintegrowany
układ logiczny. Napęd każdego segmentu podajnika jest wyposażony w specjalny rozrusznik, który samoczynnie podejmuje sterowanie. Jako czujniki stosowane są standardowe bariery świetlne, które są
podłączane do poszczególnych rozruszników silnika. W celu przesyłania sygnału pomiędzy poszczególnymi segmentami używa się 8-biegunowego przewodu sygnalizacyjnego, podłączonego od jednego
segmentu do kolejnego. Za pomocą niniejszej instalacji przesyłu sygnału odbywa się zasilanie elektroniki sterowniczej z centralnego położenia za pomocą napięcia 24V.

Za pomocą wewnętrznego, logicznego układu sterowania odbywa się automatyczna komunikacja
rozrusznika silnika z kolejnym podłączonym rozrusznikiem silnika. Dalej podłączono standardowe bariery
świetlne służące do dystrybucji sygnału. W ten sposób można stosować dostępne na rynku części.

Włączniki półprzewodnikowe całkowicie elektronicznie włączają każdy silnik bez użycia przekaźników lub
styczników. W ten sposób uzyskuje się wysokie cykle operacji, wysoką niezawodność, długie cykle
żywotności i minimalizację generowania hałasu.

Zintegrowane zabezpieczenia sieci chronią rozrusznik silnika przed przetężeniem i zwarciem. Widoczne
z zewnątrz diody LED umożliwiają szybki podgląd o stanie urządzenia.

Zdecentralizowana automatyzacja dla przenośników
transportowych
Wejścia układu sterowania

Widoczne z zewnątrz diody LED umożliwiają szybki podgląd o
stanie urządzenia.
Wskazuje się
- Gotowość eksploatacyjna
- Komunikaty o błędach
- Bieg silnika 1 / Bieg silnika 2
- Temperatura silnika PTC / PTO

Poprzez zintegrowane złącza wtykowe M12 odbywa się szybkie
i łatwe podłączanie czujników oraz urządzenia do ręcznego sterowania. - Proste urządzenie Plug and Play.
Złącza
- 1 x Czujnik
- 1 x Przewód komunikacyjny
- 1 x Urządzenie do ręcznego sterowania
- 1 x Złącze silnika gniazdo Q8 (DESINA)

Schemat topologii połączeń rozrusznika silnika i
przetwornicy częstotliwości do instalacji podających

Sterowanie odbywa się bez nadrzędnego układu sterowania instalacji.
W tym poszczególne jednostki napędowe są łączone ze sobą za
pomocą przewodu łączącego. Wewnętrzny układ logiczny
przejmuje sterowanie poszczególnymi jednostkami
napędowymi (pojedynczymi napędami), tak że można
zrezygnować ze stosowania nadrzędnego układu sterowania instalacji.
Korzyści dla klienta
- Brak koniecznego układu sterowania instalacji
- Brak konieczności programowania
- Łatwy i szybki montaż
- Oszczędność energii dzięki trybowi czuwania
- Oszczędność energii dzięki funkcji soft start
- Redukcja nakładu czasu i kosztów
- Zdecentralizowany rozrusznik silnika o wysokiej
funkcjonalności
- Małą liczba niezbędnych urządzeń dzięki rozrusznikowi
silnika DUO
- Oszczędność czasu przy instalacji szyny energetycznej.
Nie potrzebna magistrala sygnalizacyjna
- Wysoki stopień ochronny IP65.

Zdecentralizowana automatyzacja napędu za
pomocą dwuczłonowego sterowania 24 V DC
Poziom pola
maszyny

System szyn energetycznych

Topologia instalacyjna wyposażona w binarny układ sterowania 24V DC

Szafa sterownicza i
poziom układu sterowania

Wszystkie przyłącza silnika są zasilane z szafy sterowniczej poprzez skrzynkę przyłączeniową
Field Drive System® (FDS), w której przyłącza silnika są wtykane do skrzynki zasilającej.
W przypadku binarnego układu sterowania 24V C odbywa się podłączenie wszystkich czujników
w polu maszyny do centralnego układu w szafie sterowniczej. W zależności od instalacji można
stosować także zdalne systemy wejścia i wyjścia do sterowania rozrusznikiem silnika na poziomie pola.
Zainstalowane na poziomie pola maszyny rozruszniki silnika są podłączone do układu sterowania
instalacji w szafie sterowniczej i sterowane za jego pomocą poprzez sygnał 24V DC.
Korzyści dla klienta
- Zdecentralizowany rozrusznik silnika lub przetwornica częstotliwości o wysokiej funkcjonalności
-- Centralne sterowanie wszystkich rozruszników w szafie sterowniczej
-- Możliwość zastosowania zdalnych systemów wejścia/wyjścia
-- Możliwość zastosowania do podnośników
-- Brak konieczności instalacji wielu urządzeń dzięki DUO-SWITCH
-- Korzyści w zakresie kosztów dzięki zainstalowanemu napędowi DUO-SWITCH
-- Do układu sterowania urządzenia można podłączyć wiele czujników
-- Możliwość zastosowania wszelkich dostępnych układów sterowania instalacji
Zastosowanie i eksploatacja
-- Wózek przenośny
-- Stoły obrotowe
-- Stoły obrotowe
-- Poziome i pionowe przenośniki
-- itp.

Zdecentralizowana automatyzacja napędu za
pomocą dwuczłonowego sterowania 24 V DC
Wejścia układu sterowania

Widoczne z zewnątrz diody LED umożliwiają szybki podgląd o
stanie urządzenia.
Wskazuje się
- Gotowość eksploatacyjną
- Komunikaty o błędach
- Bieg silnika 1 / Bieg silnika 2
- Temperatura silnika PTC / PTO

Poprzez zintegrowane złącza wtykowe M12 odbywa się szybkie
i łatwe podłączanie czujników oraz urządzenia do ręcznego sterowania. - Proste urządzenie Plug and Play.
Złącza
- 1 x Instalacja sterująca 24Vdc
- 1 x Urządzenie do ręcznego sterowania
- 1 x Złącze silnika gniazdo Q8 (DESINA)

Schemat topologii połączeń rozrusznika silnika i przetwornicy
częstotliwości wyposażonej w binarny układ sterowania 24V DC
Sterowanie odbywa się poprzez centralny, nadrzędny układ sterowania instalacji.
W tym przypadku poszczególne jednostki napędowe są
wspólnie podłączone do układu sterowania instalacji.
Wszystkie czujniki są podłączone bezpośrednio do centralnego układu sterowania instalacji, za pomocą którego odbywa się sterowanie zainstalowanym na
poziomie pola maszyny rozrusznikiem silnika poprzez
sygnał 24V DC.

Korzyści dla klienta
-- Zdecentralizowany rozrusznik silnika o wysokiej
funkcjonalności
-- Centralne sterowanie wszystkich rozruszników w
szafie sterowniczej
-- Możliwość zastosowania zdalnych systemów
wejścia/wyjścia
-- Możliwość zastosowania do podnośników
-- Brak konieczności instalacji wielu urządzeń dzięki
DUO-SWITCH
-- Korzyści w zakresie kosztów dzięki zainstalowanemu
napędowi DUO-SWITCH
-- Do układu sterowania urządzenia jest podłączane
wiele czujników
-- Możliwość zastosowania wszelkich dostępnych
układów sterowania instalacji
- Wysoki stopień ochronny IP65

Zdecentralizowana automatyzacja napędu za
pomocą interfejsu-AS
Poziom pola maszyny

System magistrali przesyłu energii

System magistral przesyłu
sygnału Interfejs AS
Szafa sterownicza i
poziom układu sterowania

Topologii instalacji za pomocą interfejsu komunikacyjnego AS

Wszystkie przyłącza silnika są zasilane z małej szafy sterowniczej poprzez skrzynkę przyłączeniową
Field Drive System® (FDS) , w której przyłącza silnika są wtykane do skrzynki zasilającej.
Komunikacja magistrali interfejsu AS jest także podłączona z szaf sterowniczej za pomocą "żółtego"
przewodu bezpośrednio do złącza silnika. W tym przypadku nie istnieje konieczność podłączenia
"czarnego" przewodu AS do zasilania niskim napięciem. Zapewnia to szybkie podłączanie i umożliwia
uniknięcie dodatkowych nakładów instalacyjnych. Poza tym do dwóch czujników podłącza się
bezpośrednio do przyłącza silnika. Pozwala to uniknąć dodatkowych podziałów pola maszyny.
Korzyści dla klienta

- Zdecentralizowany rozrusznik silnika lub przetwornica częstotliwości o wysokiej funkcjonalności
-- Możliwość zastosowania do podnośników
-- Brak konieczności instalacji wielu urządzeń dzięki DUO-SWITCH
-- Korzyści w zakresie kosztów dzięki zainstalowanemu napędowi DUO-SWITCH
-- Oszczędność czasu przy układaniu magistrali do przesyłu energii i magistrali pola
-- Brak konieczności stosowania dodatkowego przewodu zasilającego dla interfejsu AS. Niezbędny
tylko "żółty przewód AS-i"
-- Do rozrusznika silnika / przetwornicy częstotliwości można podłączyć do dwóch przetwornic
częstotliwości
-- Redukcja stosowanych części
Zastosowanie i eksploatacja
-- Wózek przenośny
-- Stoły obrotowe
-- Stoły obrotowe
-- Poziome i pionowe przenośniki
-- itp.

Zdecentralizowana automatyzacja napędu za
pomocą interfejsu-AS

Interfejs AS rozrusznika silnika jest zasilany bez dodatkowych kosztów poprzez standardowy
przewód AS. Oznacza to, że kosztowne zewnętrzne zasilanie prądem stałym nie jest konieczne
dla rozrusznika silnika AS-i u przetwornicy częstotliwości firmy MSF-Vathauer.
Wraz z interfejsem AS można bez dodatkowych kosztów dodatkowo podłączyć do jednostki
napędowej dwa czujniki służące do komunikacji. Poza tym można podłączyć urządzenie do
ręcznego sterowania służące do ręcznego sterowania jednostką napędową. W przypadku
rozrusznika Duo sterowanie obydwoma jednostkami napędowymi odbywa się za pomocą jednego urządzenia do ręcznego sterowania.

Jeżeli system Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH, Field Drive System® DUO-SOFTSWITCH lub przetwornica częstotliwości Field Drive System® VECTOR zostaną oddane do
użytku, ustawianie odpowiednich parametrów przy przewidzianym do tego celu interfejsie odbywa się poprzez pulpit regulacyjny PC

Zdecentralizowana automatyzacja napędu
za pomocą interfejsu-AS
Przyłącza silnika

Wtykowe złącza silnika zapewniają szybkie, łatwe i bezbłędne
podłączanie silnika.

Dzięki zgodnemu z normą DESINA układowi złączy istnieje możliwość
zastosowania konfekcjonowanych wstępnie przewodów silnika.

Można podłączyć zarówno tylko jeden wtyk silnika (Field Drive System® MONO-SWITCH) oraz także dwa wtyki (Field Drive System®
DUO-SWITCH) .
Wtyk silnika do przetwornicy częstotliwości Field Drive System® VECTOR występuje w wersji
wtyku EMV.
Standardowo wtyk silnika zawiera

- Przyłącze silnika
- Czujnik silnika temperatury
- Sterowanie hamowaniem silnika.
- Do zastosowania przy podnośnikach nadaje się
Wariant produktu wyposażony w rozrusznik silnika z zintegrowanym interfejsem AS
- Układ Field Drive System® MONO-SWITCH
- Układ Field Drive System® DUO-SWITCH
- Układ Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH
- Układ Field Drive System® DUO-SOFT-SWITCH
- Układ Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH przemienny
- Przetwornica częstotliwości Field Drive System® VECTOR

Zdecentralizowana automatyzacja napędu
za pomocą interfejsu-AS
Układ elektronicznych rozruszników silnika Field Drive System® (FDS) charakteryzuje się swoją
modułową budową.

Zarówno części elektroniczne jak i funkcje soft start, funkcje hamowania silnika, funkcje zmiany kierunku obrotów silnika i złącze interfejsu AS są elementami składowymi systemu modułowego.

Przełącznik półprzewodnikowy w pełni elektronicznie załącza każdy silnik przy przekroczeniu
wartości zerowej. W ten sposób uzyskuje się bardzo wysokie cykle przełączania, szybkie tempo
przełączania, wysoką niezawodność i długą żywotność.

Zintegrowane zabezpieczenia sieci chronią rozrusznik silnika przed przetężeniem i zwarciem. Widoczne z zewnątrz diody LED umożliwiają szybki podgląd o stanie urządzenia.
Podrzędny interfejs AS jest skonfigurowany w trybie A/B, tak że można obsługiwać do 62
uczestników za pomocą jednej linii ASi.

Wejścia układu sterowania

Widoczne z zewnątrz diody LED umożliwiają szybki podgląd o
stanie urządzenia.
Wskazuje się
- Gotowość eksploatacyjną
- Komunikaty o błędach
- Stan - ASi
- Bieg silnika 1 / Bieg silnika 2
- Temperatura silnika PTC / PTO

Poprzez zintegrowane złącza wtykowe M12 odbywa się szybkie
i łatwe podłączanie czujników, magistrali pola oraz urządzenia
do ręcznego sterowania. - Proste urządzenie Plug and Play
- 2 x czujniki na silnik(MONO-SWITCH) lub
- 1 x czujnik na silnik (DUO-SWITCH)
- 1 x magistrala pola (AS-i)
- 1 x Urządzenie do ręcznego sterowania
- 1 x Złącze silnika gniazdo Q8 (DESINA)

Zdecentralizowana automatyzacja napędu
za pomocą magistrali Profibus
Poziom pola
maszyny

Szafa sterownicza i
poziom układu sterowania
Topologii instalacji za pomocą interfejsu komunikacyjnego Profibus DP
Schemat topologii instalacji wyposażonej w rozruszniki silnika i przetwornice częstotliwości.
Sterowanie odbywa się da pomocą interfejsu Profibus DP. Instalacja Profibus jest podłączona
łańcuchowa kierunku od jednego urządzenia do następnego.

Do jednego rozrusznika silnika można podłączyć do dwóch silników prądu trójfazowego (DUO
SWITCH). Do jednej przetwornicy częstotliwości można podłączyć jeden silnik prądu trójfazowego.

Korzyści dla klienta
- Zdecentralizowany rozrusznik silnika lub przetwornica częstotliwości o wysokiej funkcjonalności
-- Możliwość zastosowania do podnośników
-- Brak konieczności instalacji wielu urządzeń
-- Korzyść dotycząca kosztów dzięki rozrusznikowi silnika DUO
-- Oszczędność czasu przy układaniu magistrali do przesyłu energii i magistrali pola
-- Możliwość wstępnego konfekcjonowania w zakładzie
-- Do rozrusznika silnika / przetwornicy częstotliwości można podłączyć do dwóch przetwornic
częstotliwości
-- Redukcja stosowanych części
Zastosowanie i eksploatacja
-- Wózek przenośny
-- Stoły obrotowe
-- Stoły obrotowe
-- Poziome i pionowe przenośniki

Zdecentralizowana automatyzacja napędu
za pomocą magistrali Profibus

Zasilanie magistrali Profibus rozrusznika silnika odbywa się poprzez przewód Profibus danymi z
układu sterowania instalacji. Dodatkowe zasilanie napięciem 24 V DC zapewnia, że także
podczas przerw w dostawie zasilania lub zadziałaniu WYŁĄCZNIKA AWARYJEGO zostanie zachowana komunikacja Profibus.
Magistrala Profibus jest łańcuchowo podłączona do rozrusznika silnika oraz także do przetwornic
częstotliwości.
W przypadku rozruszników silnika MONO oraz przetwornic częstotliwości można podłączyć dodatkowo do układu sterowania instalacji do komunikacji z układem sterowania instalacji poprzez
magistralę Profibus. Poza tym można podłączyć urządzenie do ręcznego sterowania służące do
ręcznego sterowania jednostką napędową. W przypadku rozrusznika Duo sterowanie obydwoma
jednostkami napędowymi odbywa się za pomocą jednego urządzenia do ręcznego sterowania.

Jeżeli system Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH, Field Drive System® DUO-SOFTSWITCH lub przetwornica częstotliwości Field Drive System® VECTOR zostaną oddane do
użytku, ustawianie odpowiednich parametrów odbywa się za pomocą nadrzędnej magistrali Profibus. Oznacza to, że wszystkie dostępne parametry urządzenia są indywidualnie ustawiane za
pomocą układu sterowania maszyny.

Zdecentralizowana automatyzacja napędu
za pomocą magistrali Profibus

W pełni elektryczny rozrusznik silnika do układu Field Drive System® (FDS) wyposażony w
przyłącze magistrali Profibus umożliwia bezpośrednie podłączenie układu sterowania
wyposażonego w złącze Profibus. Przy zintegrowanych wtykach / gniazdach M12 przewody Profibus są podłączone w tzw. sposób łańcuchowy do rozrusznika silnika.
Zewnętrzne zasilanie elektryczne
Sieć infrastruktury magistrali Profibus rozrusznika silnika jest zasilana za pomocą zewnętrznego
źródło zasilania 24 V DC, więc w przypadku przerw w dostawie zasilania komunikacja pomiędzy
nadrzędną magistralą Profibus i rozrusznikami silnika zostaje zachowana. Zaleta polega na tym,
że w przypadku instalacji transportu bliskiego czujniki dostarczają niezbędnych informacji
dotyczących procesu podawania.
Przełącznik półprzewodnikowy w pełni elektronicznie załącza każdy silnik przy przekroczeniu
wartości zerowej. W ten sposób uzyskuje się bardzo wysokie cykle przełączania, szybkie tempo
przełączania, wysoką niezawodność i długą żywotność.

Zintegrowane zabezpieczenia sieci chronią rozrusznik silnika przed przetężeniem i zwarciem. Widoczne z zewnątrz diody LED umożliwiają szybki
podgląd o stanie urządzenia
Wejścia układu sterowania

Widoczne z zewnątrz diody LED umożliwiają szybki podgląd o stanie
urządzenia.
Wskazuje się
- Gotowość eksploatacyjną
- Komunikaty o błędach
- Stan magistrali Profibus
- Bieg silnika 1 / Bieg silnika 2
- Temperatura silnika PTC / PTO

Poprzez zintegrowane złącza wtykowe M12 odbywa się szybkie i
łatwe podłączanie
magistrali pola oraz urządzenia do ręcznego sterowania. - Proste
urządzenie Plug and Play
- 4 x czujniki na silnik(MONO-SWITCH) lub
- 2 x czujnik na silnik (DUO-SWITCH)
- 2 x Magistrale pola (Profibus DP) Daisy Chain
- 1 x Urządzenie do ręcznego sterowania
- 1 x Złącze silnika gniazdo Q8 (DESINA)

Wariant produktu wyposażony w rozrusznik silnika z zintegrowaną
magistralą Profibus
- Układ Field Drive System® MONO-SWITCH
- Układ Field Drive System® DUO-SWITCH
- Układ Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH
- Układ Field Drive System® DUO-SOFT-SWITCH
- Układ Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH przemienny
- Przetwornica częstotliwości Field Drive System® VECTOR

Zdecentralizowana automatyzacja napędu
za pomocą magistrali Profinet

Topologii instalacji za pomocą magistrali komunikacyjnej Profinet

Schemat topologii instalacji wyposażonej w rozruszniki silnika i przetwornice częstotliwości.
Sterowanie odbywa się da pomocą magistrali Profinet. Instalacja Profinet jest podłączona
łańcuchowa kierunku od jednego urządzenia do następnego. Wewnętrzny układ logiczny magistrali Pofinet zapewnia zachowanie zdecentralizowanej topologii liniowej.
Do jednego rozrusznika silnika można podłączyć do dwóch silników prądu trójfazowego (DUO
SWITCH). Do jednej przetwornicy częstotliwości można podłączyć jeden silnik prądu trójfazowego.

Korzyści dla klienta
- Zdecentralizowany rozrusznik silnika lub przetwornica częstotliwości o wysokiej funkcjonalności
-- Możliwość zastosowania do podnośników
-- Brak konieczności instalacji wielu urządzeń
-- Korzyść dotycząca kosztów dzięki rozrusznikowi silnika DUO
-- Oszczędność czasu przy układaniu magistrali do przesyłu energii i magistrali pola
-- Możliwość wstępnego konfekcjonowania w zakładzie
-- Do rozrusznika silnika / przetwornicy częstotliwości można podłączyć do dwóch przetwornic
częstotliwości
-- Redukcja stosowanych części
Zastosowanie i eksploatacja
-- Wózek przenośny
-- Stoły obrotowe
-- Stoły obrotowe
-- Poziome i pionowe przenośniki
-- itp.

Zdecentralizowana automatyzacja napędu
za pomocą magistrali Profinet

Zasilanie magistrali Profinet rozrusznika silnika odbywa się poprzez przewód Profinet danymi z
układu sterowania instalacji. Dodatkowe zasilanie napięciem 24 V DC zapewnia, że także
podczas przerw w dostawie zasilania lub zadziałaniu WYŁĄCZNIKA AWARYJEGO zostanie zachowana komunikacja Profinet. Magistrala Profinet jest łańcuchowo podłączona do rozrusznika
silnika oraz także do przetwornic częstotliwości.

W przypadku rozruszników silnika MONO oraz przetwornic częstotliwości można podłączyć dodatkowo do układu sterowania instalacji do komunikacji z układem sterowania instalacji poprzez
magistralę Profinet. Poza tym można podłączyć urządzenie do ręcznego sterowania służące do
ręcznego sterowania jednostką napędową. W przypadku rozrusznika Duo sterowanie obydwoma
jednostkami napędowymi odbywa się za pomocą jednego urządzenia do ręcznego sterowania.

Jeżeli system Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH, Field Drive System® DUO-SOFTSWITCH lub przetwornica częstotliwości Field Drive System® VECTOR zostaną oddane do
użytku, ustawianie odpowiednich parametrów odbywa się za pomocą nadrzędnej magistrali Profinet. Oznacza to, że wszystkie dostępne parametry urządzenia są indywidualnie ustawiane za
pomocą układu sterowania maszyny.

Zdecentralizowana automatyzacja napędu
za pomocą magistrali Profinet

W pełni elektryczny rozrusznik silnika do układu Field Drive System® (FDS) wyposażony w
przyłącze magistrali Profinet umożliwia bezpośrednie podłączenie układu sterowania
wyposażonego w złącze Profinet. Przy zintegrowanych wtykach / gniazdach M12 przewody Profinet są podłączone w tzw. sposób łańcuchowy do rozrusznika silnika.

Zewnętrzne zasilanie elektryczne
Sieć infrastruktury magistrali Profinet rozrusznika silnika jest zasilana za pomocą zewnętrznego
źródło zasilania 24 V DC, więc w przypadku przerw w dostawie zasilania komunikacja pomiędzy
nadrzędną magistralą Profinet i rozrusznikami silnika zostaje zachowana. Zaleta polega na tym, że
w przypadku instalacji transportu bliskiego czujniki dostarczają niezbędnych informacji
dotyczących procesu podawania.
Przełącznik półprzewodnikowy w pełni elektronicznie załącza każdy silnik przy przekroczeniu
wartości zerowej. W ten sposób uzyskuje się bardzo wysokie cykle przełączania, szybkie tempo
przełączania, wysoką niezawodność i długą żywotność.

Zintegrowane zabezpieczenia sieci chronią rozrusznik silnika przed przetężeniem i zwarciem. Widoczne z zewnątrz diody LED umożliwiają szybki
podgląd o stanie urządzenia.
Wejścia układu sterowania

Widoczne z zewnątrz diody LED umożliwiają szybki podgląd o stanie
urządzenia.
Wskazuje się
- Gotowość eksploatacyjną
- Komunikaty o błędach
- Stan magistrali Profinet
- Bieg silnika 1 / Bieg silnika 2
- Temperatura silnika PTC / PTO

Poprzez zintegrowane złącza wtykowe M12 odbywa się szybkie i
łatwe podłączanie
magistrali pola oraz urządzenia do ręcznego sterowania. - Proste
urządzenie Plug and Play
- 4 x czujniki na silnik(MONO-SWITCH) lub
- 2 x czujnik na silnik (DUO-SWITCH)
- 2 x Magistrale pola (Profinet) Daisy Chain
- 1 x Urządzenie do ręcznego sterowania
- 1 x Złącze silnika gniazdo Q8 (DESINA)

Wariant produktu wyposażony w rozrusznik silnika z zintegrowaną
magistralą Profinet
- Układ Field Drive System® MONO-SWITCH
- Układ Field Drive System® DUO-SWITCH
- Układ Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH
- Układ Field Drive System® DUO-SOFT-SWITCH
- Układ Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH przemienny
- Przetwornica częstotliwości Field Drive System® VECTOR

Charakterystyka produktu przetwornicy
częstotliwości Field Drive System® VECTOR
Przetwornica częstotliwości Field Drive System® VECTOR

Przetwornica częstotliwości Field Drive System® VECTOR jest przeznaczona dom użytku przy podnośnikach i jest stosowana zawsze tam,
gdzie w zależności od zastosowania istnieje konieczność zmian
prędkości obrotowej silnika.
Właściwości przetwornicy częstotliwości częstotliwości
Field Drive System® VECTOR
- Zakres mocy: maks 2,2 kW
- Zakres napięcia: 3 x 400V AC
- Zintegrowana dystrybucja energii
- Zintegrowany interfejs magistrali pola
- Interfejs AS
- Magistrala Profibus DP
- Magistrala Profinet
- 24V binarna
- Sterowanie dla instalacji transportu bliskiego
- Poziom ochronny: IP65

- Seryjnie: Nastawna linia identyfikacyjna 87 Hz
- Seryjnie: Tryb 4-kwadrantowy
- Seryjnie: Stan diody kontrolnej LED
- Seryjnie: zintegrowany układ sterowania hamowaniem
230Vac lub 400Vac
- Seryjnie: Programowany hamulce do podnośników
- Serynie: zintegrowany filtr EMV
- Seryjnie: Zintegrowany czujnik temperatury silnika i czujnik
natężenia prądu silnika
- Seryjnie: Złącze do urządzenie do ręcznego sterowania
- Seryjnie: Przyłącze 2 czujników
- Seryjnie: Wtyk silnika Q8 według DESINA
- Seryjnie: Okładzina hamulcowa
- Opcjonalnie: Przyłącze rezystora hamowania

Cechy charakterystyczne rozrusznika
Układ Field Drive System® MONO-SWITCH
Bezpośredni rozrusznik silnika - Field Drive System®
MONO-SWITCH

Bezpośredni rozrusznik silnika Field Drive System® MONO-SWITCH
jest stosowany wszędzie tam,
gdzie napęd musi być uruchamiany bez zmiany prędkości obrotowej
oraz bez funkcji soft start.

Układ Field Drive System® MONO-SWITCH jest stosowany do
bezpośredniego włączania i wyłączania asynchronicznego silnika prądu
trójfazowego.
Właściwości układu Field Drive System® MONO-SWITCH
- Moc: maks 2,2 kW
- Zakres napięcia: 3 x 400V AC
- Zintegrowana dystrybucja energii z ochroną przewodu
- Zintegrowany interfejs magistrali pola
- Interfejs AS
- Magistrala Profibus DP
- Magistrala Profinet
- 24V binarna
- Sterowanie dla instalacji transportu bliskiego
- Poziom ochronny: IP65

- Seryjnie: Stan diody kontrolnej LED
- Seryjnie: zintegrowany układ sterowania hamowaniem
230Vac lub 400Vac
- Seryjnie: Zintegrowana kontrola temperatury silnika
- Seryjnie: Złącze do urządzenie do ręcznego sterowania
- Seryjnie: Przyłącze 2 czujników
- Seryjnie: Wtyk silnika Q8 według DESINA
- Zabezpieczenie: Poprzez 3-fazowe włączanie silnika

Cechy charakterystyczne rozrusznika
Układ Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH
Rozrusznik silnika - Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH

Rozrusznik silnika Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH jest
stosowany zawsze tam, gdzie należy miękko włączać i wyłączać napęd
o stałej prędkości obrotowej z zintegrowanym i dostosowanym do zastosowania soft start.
Układ Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH jest stosowany do
miękkiego włączania i wyłączania
asynchronicznego silnika prądu trójfazowego.
Właściwości układu Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH
- Moc: maks 2,2 kW
- Zakres napięcia: 3 x 400V AC
- Zintegrowana dystrybucja energii
- Zintegrowany interfejs magistrali pola
- Interfejs AS
- Magistrala Profibus DP
- Magistrala Profinet
- 24V binarna
- Sterowanie dla instalacji transportu bliskiego
- Poziom ochronny: IP65

- Seryjnie: Stan diody kontrolnej LED
- Seryjnie: Nastawne za pomocą interfejsu i oprogramowania
PC okresy przyspieszania i zwalniania
- Seryjnie: Nastawne za pomocą interfejsu lub
oprogramowania PC natężenie prądu silnika
- Seryjnie: zintegrowany układ sterowania hamowaniem
230Vac lub 400Vac
- Seryjnie: Zintegrowany czujnik temperatury silnika i
czujnik natężenia prądu silnika
- Seryjnie: Złącze do urządzenie do ręcznego sterowania
- Seryjnie: Przyłącze 2 czujników
- Seryjnie: Wtyk silnika Q8 według DESINA
- Zabezpieczenie: Poprzez trójfazowe miękkie włączanie

Cechy charakterystyczne rozrusznika
Układ Field Drive System® DUO-SWITCH
Bezpośredni rozrusznik silnika - Field Drive System® DUOSWITCH

Bezpośredni rozrusznik silnika Field Drive System® DUO-SWITCH jest
stosowany zawsze tam, gdzie istnieje potrzeba w zależności od zastosowania niezależnego włączania i wyłączania bez funkcji soft start
dwóch napędów bez zmian prędkości obrotowej.
Układ Field Drive System® DUO-SWITCH jest stosowany do
bezpośredniego włączania i wyłączania dwóch osobnych
asynchronicznych silników prądu trójfazowego.
Właściwości układu Field Drive System® DUO-SWITCH
- Moc: maks 0,75 kW na każdy silnik
- Zakres napięcia: 3 x 400V AC
- Zintegrowana dystrybucja energii z ochroną przewodu
- Zintegrowany interfejs magistrali pola
- Interfejs AS
- Magistrala Profibus DP
- Magistrala Profinet
- 24V binarna
- Sterowanie dla instalacji transportu bliskiego
- Poziom ochronny: IP65

- Seryjnie: Stan diody kontrolnej LED
- Seryjnie: zintegrowany układ sterowania hamowaniem
230Vac lub 400V AC dla każdy silnik
- Seryjnie: zintegrowany czujnik temperatury dla
każdego silnika
- Seryjnie: Złącze do urządzenie do ręcznego sterowania
- Seryjnie: Przyłącze dla jednego czujnika na każdy silnik
- Seryjnie: Wtyk silnika Q8 według DESINA na każdy silnik
- Zabezpieczenie: Poprzez 3-fazowe niezależne włączanie
każdego silnika

Cechy charakterystyczne rozrusznika Układ
Field Drive System® DUO-SOFT-SWITCH
Miękki rozrusznik silnika - Field Drive System® DUO-SWITCH

Miękki rozrusznik silnika Field Drive System® DUO-SOFT-SWITCH jest stosowany zawsze tam, gdzie należy miękko włączać i wyłączać dwa napędy
o stałej prędkości obrotowej z zintegrowanym i dostosowanym do zastosowania soft start.

Układ Field Drive System® DUO-SWITCH jest stosowany do
bezpośredniego włączania i wyłączania dwóch niezależnych asynchronicznych silników prądu trójfazowego.
Właściwości DUO-SOFT-SWITCH Field Drive System (FDS)
- Moc: maks 0,75 kW na każdy silnik
- Zakres napięcia: 3 x 400V AC
- Zintegrowana dystrybucja energii
- Zintegrowany interfejs magistrali pola
- Interfejs AS
- Magistrala Profibus DP
- Magistrala Profinet
- 24V binarna
- Sterowanie dla instalacji transportu bliskiego
- Poziom ochronny: IP65

- Seryjnie: Stan diody kontrolnej LED
- Seryjnie: Nastawne za pomocą interfejsu i oprogramowania
PC okresy przyspieszania i zwalniania dla każdego silnika
- Seryjnie: Nastawne za pomocą interfejsu lub oprogramowania
PC natężenie prądu silnika dla każdegosilnika
- Seryjnie: zintegrowany układ sterowania hamowaniem
230V AC lub 400V AC dla każdego silnika
- Seryjnie: zintegrowany czujnik temperatury dla
każdego silnika
- Seryjnie: Złącze do urządzenie do ręcznego sterowania
- Seryjnie: Przyłącze dla jednego czujnika na każdy silnik
- Seryjnie: Wtyk silnika Q8 według DESINA na każdy silnik
- Zabezpieczenie: Poprzez 3-fazowe niezależne włączanie
każdego silnika

Cechy charakterystyczne rozrusznika Układ
Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH Rev.
Miękki rozrusznik silnika - Field Drive System® MONO-SOFTSWITCH odwracalny

Rozrusznik silnika Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH odwracalny jest stosowany zawsze tam, gdzie należy miękko włączać i
wyłączać napęd o stałej prędkości obrotowej z zintegrowanym i dostosowanym do zastosowania soft start i wymagany jest zmienny kierunek obrotów.
Układ Field Drive System® MONO-SWITCH odwracalny jest stosowany do miękkiego włączania i wyłączania asynchronicznego silnika
prądu trójfazowego i zmiany kierunku obrotów.

Właściwości układu Field Drive System® MONO-SOFT-SWITCH
odwracalny
- Moc: maks 2,2 kW
- Zakres napięcia: 3 x 400V AC
- Zintegrowana dystrybucja energii
- Zintegrowany interfejs magistrali pola
- Interfejs AS
- Magistrala Profibus DP
- Magistrala Profinet
- 24V binarna
- Sterowanie dla instalacji transportu bliskiego
- Poziom ochronny: IP65

- Seryjnie: Stan diody kontrolnej LED
- Seryjnie: Nastawne za pomocą interfejsu i oprogramowania
PC okresy przyspieszania i zwalniania
- Seryjnie: Nastawne za pomocą interfejsu lub oprogramowania
PC natężenie prądu silnika
- Seryjnie: zintegrowany układ sterowania hamowaniem
230V AC lub 400Vac
- Seryjnie: Zintegrowana kontrola temperatury silnika
- Seryjnie: Złącze do urządzenie do ręcznego sterowania
- Seryjnie: Przyłącze 2 czujników
- Seryjnie: Wtyk silnika Q8 według DESINA
- Seryjnie: Zmiana kierunku obrotów (przełącznik)
- Zabezpieczenie: Poprzez 3-fazowe niezależne włączanie silnika

Cechy charakterystyczne rozrusznika układu
Field Drive System - MOT
Rozrusznik Field Drive System (FDS) przymocowany do asynchronicznego silnika prądu trójfazowego
Rozruszniki silnika Field Drive System (FDS) MOT są stosowane wszędzie
tam, gdzie w zależności od rodzaju zastosowania układ sterowania silnikiem
należy montować bezpośrednio na silniku.
Cechy charakterystyczne rozrusznika silnika Field Drive System-MOT
- Moc: maks 2,2 kW
- Zakres napięcia: 3 x 400V AC
- Zintegrowany interfejs magistrali pola
- Interfejs AS
- Magistrala Profibus DP
- Magistrala Profinet
- 24V binarna
- Sterowanie dla instalacji transportu bliskiego
- Poziom ochronny układu sterowania silnika: IP65
- Poziom ochronny silnika: IP55

- Seryjnie: Stan diody kontrolnej LED
- Seryjnie: Nastawna linia identyfikacyjna 87 Hz
- Seryjnie: zintegrowany układ sterowania hamowaniem 230Vac lub 400Vac
- Seryjnie: Zintegrowana kontrola temperatury silnika
- Seryjnie: Złącze do urządzenie do ręcznego sterowania
- Seryjnie: Przyłącze 2 czujników
- Seryjnie: Wtyk silnika Q8 według DESINA
- Opcjonalnie: Podłączenie rezystora hamowania przy użyciu
przetwornicy częstotliwości VECTOR

Specyfikacje silnika
- Asynchroniczny silnik przekładniowy prądu trójfazowego 0,09 kW - 2,2 kW
- Typy przekładni: Przekładnie ślimakowe, czołowe przekładnie
zębate, przekładnie stożkowe, przekładnie ślimakowo-czołowo zębate
- Forma: B3, B14, B34, B35, formy specjalne
- Bezpiecznik silnika: 3 x wbudowane pozystory typu PTC
Warianty produktu rozrusznika silnika Field Drive System (FDS)-MOT
- Field Drive System MONO-SWITCH
- Field Drive System DUO-SWITCH
- Field Drive System MONO-SOFT-SWITCH
- Field Drive System DUO-SOFT-SWITCH
- Field Drive System MONO-SOFT-SWITCH przemienny
- Przetwornica częstotliwości Field Drive System VECTOR

Dane techniczne i wymiary
Typ

MONOSWITCH
FDS

Napięcie wejściowe
Częstotliwość sieciowa
Moc silnika

Natężenie prądu
silnika
Bezpieczniki sieciowe
Temperatura otoczenia
Wejścia
Układ sterowania
Magistrala przesyłu
sygnału
Poziom ochronny

MONOSOFTSWITCH
FDS

MONO-SOFT- FrequenzurichSWITCH ter
Rev. FDS
VECTOR FDS

400V AC

50 /60 Hz
2,2 kW

Wewnętrznet

0,75 kW na każdy silnik

---

2 (4) x czujnik
1 x Układ sterowania/magistrala przesyłu sygnału
1 x Urządzenie do ręcznego
sterowania

Wewnętrznet

5A

---

0 - 40°C

1 (2) x czujnik na silnik
1 x Układ sterowania/magistrala przesyłu sygnału
1 x Urządzenie do ręcznego
sterowania

2,2 kW

0,75 kW lub
2,2 kW

---

---

2 (4) x czujnik
1 x magistrala
przesyłu
sygnału
1 x Ręczne sterowanie

2 (4) x czujnik
1 x magistrala
przesyłu sygnału
1 x Ręczne sterowanie

24V binarne / interfejs AS / magistrala Profibus DP / magistrala Profinet /
układ sterowania do transportu bliskiego
IP65

Napięcie czujnika

18V - 30V

Maks natężenie
prądu czujnika

Wymiary
urządzenia
włącznie z
dystrybucją energii
(bez wtyku silnika i
wtyku czujnika)

DUOSOFTSWITCH
FDS

DUOSWITCH
FDS

20mA

W: 165 mm*
Sz: 211 mm
Gł: 104 mm

* Przetwornica częstotliwości VECTOR FDS 2,2 kW. Wysokość wynosi 183 mm.

Szerokość

wysokość

Producent zastrzega sobie do zmian konstrukcyjnych

Głębokość

Wyposażenie automatyzacyjne - Smart Field do
układu Field Drive System
Smart Field Automation Power Supply 24
Smart Field Automation Power Supply 24

Zasilacz jest podłączany do skrzynki Power Box układu Field Drive System, tak że pozostałe części instalacji mogą być zasilane poprzez zintegrowane gniazda M8 lub M12 napięciem stałym 24V. Do 4
pozostałych wyjść można zasilać prądem stałym 4 dodatkowe części
instalacji.
Szeroki zakres napięcia zapewnia możliwość zastosowania prawie we
wszystkich dziedzinach. Widoczna z zewnątrz dioda LED sygnalizuje
stan urządzenia.

Zintegrowane funkcje ochronne dla każdego z 4 wyjść zapewnia
bezpieczną eksploatację. Funkcja zbiorczych komunikatów o błędach
zgłasza ewentualne błędy układu sterowania urządzenia.
Poziom ochronny IP 65 umożliwia instalację w dowolnym położeniu
(multimouting).
m
Zasilacz pracuje zarówno w trybie 3-fazowym, 2--fazowym oraz 1-fazowym. Także funkcje eksploatacyjne są monitorowane za pomocą zintegrowanej funkcji ochronnej.

Napięcie zasilające

190V-480Vac lub 270V-680Vdc

Napięcie wyjściowe
Funkcja kompensacji dodatkowej

24Vdc SELV
4A wzgl. 4x1A na każde wyjście poprzez gniazdo M8 lub M12
Zintegrowana 50% na 30 sek.

Poziom ochronny

IP 65

Rodzaj sieci

Prąd wyjściowy

Awaria zbiorcza

Temperatura otoczenia
Wskaźniki optyczne

Producent zastrzega sobie do zmian konstrukcyjnych

3-fazowa / 2-fazowa / 1-fazowa

Zintegrowana Wyjście poprzez bezpotencjałowy
wtyk M8 lub M12
0°C ... +40 °C

Zintegrowane dla komunikatów o stanie
urządzenia
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Oprogramowanie PC do regulacji parametrów
VECTOR 32

Za pomocą oprogramowania do regulacji parametrów VECTOR 32 oraz kabla do ustawiania parametrów można szybko i przejrzyście regulować przetwornicę częstotliwości Field Drive System
VECTOR.
Za pomocą strukturalnego oprogramowania do regulacji parametrów można ustawiać parametry
przetwornicy w trybie online lub offline. Poprzez nawiązanie komunikacji z przetwornicą
częstotliwości można przekazać wszystkie ustawiane dane do przetwornicy częstotliwości.
Odtwarzalność oraz dokumentowalność wszystkich ustawień stanowi ważne instrumentarium w
rozwoju projektu.
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Oprogramowanie do regulacji parametrów
SWITCH 32 - Do MONO-SOFT-SWITCH

Za pomocą oprogramowania do ustawiania parametrów SWITCH 32 oraz odpowiedniego kabla odbywa się ustawianie parametrów rozrusznika silnika Field Drive System MONO-SOFT- SWITCH i
Field Drive System DUO-SOFT-SWITCH.

Za pomocą strukturalnego oprogramowania do regulacji parametrów można ustawiać parametry
rozrusznika silnika w trybie online lub offline. Poprzez nawiązanie komunikacji z rozrusznikiem silnika można przekazać wszystkie ustawiane dane do rozrusznika silnika.
Odtwarzalność oraz dokumentowalność wszystkich ustawień stanowi ważne instrumentarium w
rozwoju projektu.
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Obliczenia energetyczne za pomocą oprogramowania do projektowania NetCalc®
W przypadku nowoczesnych instalacji oraz długich przewodów planowanie i projektowanie odgrywa
ogromną rolę. Przy tym w pełni przedstawia się zalety układu magistrali energetycznej układu Field
Drive System (FDS). System nie tylko tworzy miejsce w szafie sterowniczej, ale umożliwia także
uzyskać potencjalne oszczędności oraz wykorzystać nowe technologie w maszynach i urządzeniach.

Narzędzie do projektowania NetCalc® służy jako pomoc przy planowaniu struktur sieci liniowych i w
formie drzewa dla sieci AC z symetrycznymi i asymetrycznymi obciążeniami. Interfejs graficzny pomaga przestawić dowolną strukturę sieci. Zintegrowana biblioteka komponentów uwzględnia nie tylko
rozrusznik silnika i przetwornicę częstotliwości, ale także podzespoły zasilające i zabezpieczające.
Można je dowolnie konfigurować w zależności od zastosowania. Już podczas wprowadzania obliczane są wartości znamionowe takie jak "Spadek napięcia", "Przetężenie" i oznaczone za pomocą
żółto-zielonej obwódki. Przewody łączące można mierzyć od 0,14 ... 25mm2. W ten sposób można
ustalić optymalne ułożenie przewodów i rezerwy systemu. Po ukończeniu procesu projektowania
następuje podsumowanie wybranych części w formie listy części, która jest przydatna do tworzenia
dokumentacji projektu oraz zapisu w formie papierowej lub elektronicznej.
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Urządzenie do ręcznego sterowania rozrusznikiem silnika i przetwornicą częstotliwości

Za pomocą urządzenia do ręcznego sterowania, które można podłączyć do przewidzianego do tego
celu gniazda M12 odbywa się obsługa zarówno rozrusznika silnika (SWITCH) oraz także przetwornicy częstotliwości (VECTOR) bez nadrzędnego układu sterowania (SPS).

Podczas pierwszego uruchomienia, podczas nastawiania lub podczas weryfikacji można ustawić
funkcje uruchamiania, zatrzymywania, skrętu w prawo lub w lewo. Wbudowany wyłącznik kluczykowy pozwala dezaktywować funkcje urządzenia do ręcznej obsługi, tak że następuje ponowne aktywowanie nadrzędnego układu sterowania bez odłączania urządzenia do ręcznego sterowania od
rozrusznika silnika.

Gdy tylko nastąpi podłączenie urządzenia do ręcznego sterowania do rozrusznika silnika lub do przetwornicy częstotliwości następuje dezaktywowanie podłączonego ewentualnie nadrzędnego układu
sterowania, tak że terminal do ręcznej obsługi ma zawsze pierwszeństwo. Urządzenie do ręcznej
obsługi znakomicie nadaje się do uruchamiania, przed podłączeniem systemu magistrali pola. W ten
sposób możliwa jest kontrola poszczególnych modułów już u producenta instalacji lub użytkownika
bez użycia nadrzędnego układu sterowania.

Urządzenie do kopiowania do rozrusznika silnika i
przetwornicy częstotliwości
Ustawianie parametrów urządzenia bez oprogramowania PC

Za pomocą urządzenia do kopiowania do rozrusznika silnika i przetwornicy częstotliwości odbywa się ładowanie już zapisanych parametrów urządzenia (np. urządzenia nadrzędnego) i pośrednie
zapisanie w urządzeniu do kopiowania. Pośrednio zapisane parametry urządzenia są ładowane do jeszcze nie ustawionego rozrusznika silnika lub przetwornicy częstotliwości bez użycia laptopa lub
oprogramowania PC za pomocą dwóch klawiszy obsługi.
W ten sposób podczas wymiany urządzenia lub uruchamiania nowej
instalacji można bezpiecznie przenosić zapisane w innym
urządzeniu parametry do na nowo instalowanym urządzeniu.
Zupełnie bez laptopa lub oprogramowania.
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Przełącznik zabezpieczający silnika Smart Field Automation FDS
Niezależnie od zastosowanego układu sterowania silnika jak rozrusznik silnika lub także przetwornicy częstotliwości można w nieskomplikowany sposób chronić swój silnik przed przetężeniem.

Wstępnie konfekcjonowana opcjonalna pokrywa obudowy z zintegrowanym bezpiecznikiem silnika jest szybki i łatwo podłączana do już
stosowanego układu Drive System (FDS) Connector Box.
Podłączany łącznik wtykowy jest podłączany do złącza dużej mocy.
Już podłączony bezpiecznik silnika można łatwo połączyć do chronionego silnika.
Prąd wyzwalający zintegrowanego w pokrywie bezpiecznika jest
ustawiany od zewnątrz. Poza tym bezpiecznik można włączyć lub
wyłączyć z zewnątrz. Dzięki zastosowanej i otwieranej przezroczystej
pokrywie ochronnej z przodu urządzenie następuje rozpoznawanie
ustawień prądu i wyłącznika.
Zalety bezpiecznika silnika Smart Field Automation

- Zachowanie topologii magistrali energetycznej FDS
- Dalsze stosowanie wdrożonych komponentów FDS
- łatwa wymiana pokrywy obudowy
- Szybkie podłączenie bezpiecznika silnika za pomocą wstępnie
konfekcjonowanych przewodów silnika
- Zewnętrzne ustawianie prądu wyzwalającego
- Możliwość rozpoznania z zewnątrz położenia wyłącznika (wł / wył)
- Wysoki stopień ochronny IP 65
Gniazda
Zdecentralizowane gniazda zasilają potrzebne elementy w polu maszyny i instalacji. Gniazda Smart Field Automation (SFA) 230 i Smart
Field Automation (SFA) 400 są pomocne do zdecentralizowanego
sterowania silnikiem i dystrybucji energii Field Drive System (FDS).
Wstępnie konfekcjonowana opcjonalna pokrywa obudowy z zintegrowanym gniazdem ze stykiem ochronnym lub gniazdem CRR 16S jest
szybko i łatwo podłączana do już stosowanego układu Drive System
(FDS) Connector Box. Podłączony łącznik wtykowy z zintegrowanym
bezpiecznikiem topikowym 16A jest podłączany do złącza dużej
mocy. W ten sposób gniazdo jest optymalnie zabezpieczone na
miejscu.
Zalety gniazda silnika Smart Field Automation
- Optymalne zasilanie komponentów w polu maszyny
- Zasilanie elementów rozruchowych w polu maszyny
podczas rozruchu
- łatwe podłączanie do już istniejącego układu Field Drive
System (FDS) Connector Box
- Wewnętrzny bezpiecznik 16 A do gniazda ze stykiem
ochronnym i gniazda CEE
- Gniazdo CEE na 16A. Dostępne także dla innych krajów
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Skrzynka Smart Field Automation Wł / W ył-Box
Za pomocą wyłącznika konserwacyjnego dla układu Field Drive System Connector Box można wyłączać całą instalację energetyczną
lub poszczególne urządzenia.

Wyłączanie jest sygnalizowane poprzez dodatkowe wyjście M12 w
układzie sterowania. Poziom ochronny IP65 umożliwia podłączanie i
instalację do prawie wszystkich zastosowań.

Smart Field Automation Connector Fuse Box
Za pomocą elementu bezpieczeństwa dla
Field Drive System Connector Box jest zabezpieczana całość lub
część instalacji energetycznej w polu wszystkich biegunów
tzn. we wszystkich trzech fazach.

Wyzwolenie jest sygnalizowane za pomocą widocznej z zewnątrz
czerwonej diody LED lub osobnego wejścia M12 (Smart Field Automation Connector Fuse Box „R“).

Smart Field Automation Connector-Box Screening Shield
Za pomocą ekranu do Smart Field Automation Connector-Box istnieje
możliwość układania ekranowanych przewodów energetycznych. W
przypadki podatnych na awarie przewodów energetycznych ekran jest
montowany w skrzynce Power Box. W ten sposób ekran przewodu jest
zgodnie z EMV przekładany dalej przez skrzynkę Power Box. W celu
uniknięcia sprzężenia awaryjnego w wrażliwych czujnikach ekranowany przewód jest przekładany dalej za pomocą ekranu bez jego
rozdzielania. W ten sposób zapewnia się układ zgodny z EMV w każdej
skrzynce Connector Box.

Wyposażenie automatyzacyjne - Smart Field do
układu Field Drive System
Dystrybucja energii Smart Field Automation FDS
System magistrali energetycznych jako modułowa podstawa zdecentralizowanej automatyzacji. Poprzez skrzynkę Smart Field Auto- mation Connector-Box oddaje się do dyspozycji jedyny w swoim rodzaju
system rozwiązań dla różnorodnych zastosowań w automatyzacji
zakładu przemysłowego i budynku.

Przekrój znamionowy

6 mm2

Znamionowe napięcie udarowe

8 kV

Napięcie znamionowe / prąd znamionowy

800 V/41 A

Materiał izolacyjny / kolor materiału

Poliwęglan / czarny

Bezhalogenowy / bezslikonowy

Tak / tak

Zakres temperatury montażu, min, maks

10 °C ... 40 °C

Klasa palności według UL 94
Poziom ochronny

Temperatura eksploatacji, min - maks
jednożyłowy, min. - maks
wielożyłowy, min -maks

cienkożyłowy, min. - maks
cienkożyłowy, min. - maks
Wymiary ostrza

5VA

IP 65

-40 °C ... 55 °C

2,5 mm2 …6 mm2
2,5 mm2 …6 mm2
2,5 mm2 …6 mm2
2,5 mm2 …6 mm2
0,6 x 3,5 mm

łącznik wtykowy Smart Field Automation FDS
Szeroki zakres wyposażenie dla skrzynek rozdzielających i łączników
wtykowych Field Power oraz
narzędzi do montażu i instalacji.
Przekrój znamionowy

4 mm2

Znamionowe napięcie udarowe

8 kV

Napięcie znamionowe / prąd znamionowy
Rodzaj montażu

Materiał izolacyjny/Kolor materiału izolacyjnego

Klasa palności materiału izolacyjnego wg. UL94
Temperatura pracy ciągłej, min.-maks
Kierunek wyjścia przewodu
Punkt testowy

690 V/32 A
wtykowy

PA GF/czarny
V0

-50 °C ... 120 °C
90°

2 mm

Kodowany

Tak

Liczba biegunów

5

Technika podłączania przewodu
Liczba złączy / biegunów

Push In
1
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Uszczelnienia Smart Field Automation Connector Box FDS
Uszczelnienia są wkładane bez użycia narzędzi do przewidzianych otworów obudowy IP65. Uszczelki są wkładane do szczelin. Umożliwia
to montaż nieprzycinanych przewodów energetycznych oraz wstępnie
konfekcjonowanych przewodów odprowadzających.
Uszczelki należy dobrać odpowiednio do używanego typu przewodu i
średnicy przewodu. Na każdy FieldPower® Box potrzeba trzy uszczelki.
Materiał

EPDM

Kolor

czarny

Klasa palności według UL 94

HB

Wytrzymałość

18 mm

Bezhalogenowy

Tak

Szczelność

IP 65

Typ przewodu

Bezsilikonowy
Średnica

Okrągły

Tak

7.5 - 9 mm

RKDG D9 PT6

11 - 13 mm

RKDG D13 PT6

9 - 11 mm

13 - 15 mm
15 - 17 mm

RKDG D11 PT6

RKDG D15 PT6
RKDG D17 PT6

Stripper do izolowanych za pomocą polichlorku winylu kabli
okrągłych - Typ AM 16

Możliwe zdejmowanie izolacji w dowolnym położeniu kabla. Bardzo
dobry do zdejmowania izolacji z kabli i kanałów kablowych. Wychylny
nóż do cięcia okrągłego i wzdłużnego wycinania końcówek za
pomocą zintegrowanego ostrza do zdejmowania przeciętej izolacji.
Uchylny nóż do cięć okrągłych, wzdłużnych i spiralnych. Uchwyt
wyposażony w zintegrowane ostrze do zdejmowania przeciętej izolacji Zintegrowany nóż zapasowy.
Typ kabla: Okrągły przewód poliwinylowy / Przewód płaski średnica
przewodu: 6 - 17,3mm
Nastawna głębokość cięcia: 0,8 - 2,5mm
Długość: 53mm
Ciężar: 60g
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AS-Interface 3.0 Nadrzędny B&W
Wersje: AS-i 3.0 PROFIBUS-DP-Gateway ze stali szlachetnej AS-i 3.0 DeviceNet-Gateway ze stali szlachetnej
AS-i 3.0 CANopen-Gateway ze stali szlachetnej AS-i 3.0
Modbus-Gateway ze stali szlachetnej
AS-i 3.0 EtherCAT-Gateways ze stali szlachetnej
AS-i 3.0 EtherNet/IP-Gateway ze stali szlachetnej
AS-i 3.0 PROFINET-Gateway ze stali szlachetnej
AS-i 3.0 RS232-Master ze stali szlachetnej
Nr zamówienia: Prosimy o kontakt
VPE: 1 sztuka

Zasilanie interfejsu AS 3.0 B&W
Wersje: Zasilacz AS-i 1,8 A
Zasilacz AS-i 4 A, Zasilacz dalekiego zasięgu
Zasilacz AS-i 8 A, Zasilacz dalekiego zasięgu
Zasilacz 8A dla nadrzędnego AS-i ze stali szlachetnej 1 zasilacze dla 2
obwodów AS-i
Zasilacz 4A 3-fazowy dla nadrzędnego AS-i ze stali szlachetnej
Zasilacz 8A 3-fazowy dla nadrzędnego AS-i ze stali szlachetnej
Sprzężenie zasilacza AS-i: Zasilanie za pomocą 2 obwodów AS-i
poprzez 1 zasilacz
Nr zamówienia: Prosimy o kontakt
VPE: 1 sztuka

Żółty płaski przewód interfejsu AS
Oznaczenie: AS-KG-GE
Wersja: Płaski przewód interfejsu AS
Nr zamówienia: 9455110000
VPE: 100 m
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Przewód z polichlorku winylu do rozrusznika silnika
Seria MONO-SWITCH i DUO-SWITCH

Przewody silnika są wstępnie konfekcjonowane i wyposażone w gniazdo HQ8.
Układ pinów przebiega następująco
Pin 1: U
Pin 2: nc
Pin 3: W
Pin 4: BR
Pin 5: TF
Pin 6: BR
Pin 7: V
Pin 8: TF
Typ:
Wersja:
Nr zamówienia
Długość:
VPE:

FPL 8G1.5/Q8KW/3
Kątowy spust kablowy
8000005235
3m
1

Typ:
Wersja:
Nr zamówienia
Długość:
VPE:

FPL 8G1.5/Q8KW/5
Kątowy spust kablowy
8000005237
5m
1

Typ:
Wersja:
Nr zamówienia
Długość:
VPE:

FPL 8G1.5/Q8KG/3
Prosty wpust kablowy
8000005238
3m
1

Typ:
Wersja:
Nr zamówienia
Długość:
VPE:

FPL 8G1.5/Q8KG/5
Prosty wpust kablowy
8000005239
5m
1
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Przewód z polichlorku winylu do przetwornicy częstotliwości
Seria Field Drive System VECTOR

Przewody silnika są wstępnie konfekcjonowane i wyposażone w
zgodne z dyrektywą EMV gniazdo HQ8.
Układ pinów przebiega następująco
Pin 1: U
Pin 2: nc
Pin 3: W
Pin 4: BR
Pin 5: TF
Pin 6: BR
Pin 7: V
Pin 8: TF

Typ:
Wersja:
Nr zamówienia
Długość:
VPE:

FPL 4G1.5C4/Q8MW/3
Kątowy spust kablowy
8000005240
3m
1

Typ:
Wersja:
Nr zamówienia
Długość:
VPE:

FPL 4G1.5C4/Q8MW/5
Kątowy spust kablowy
8000005241
5m
1

Typ:
Wersja:
Nr zamówienia
Długość:
VPE:

FPL 4G1.5C4/Q8MG/3
Prosty wpust kablowy
8000005242
3m
1

Typ:
Wersja:
Nr zamówienia
Długość:
VPE:

FPL 4G1.5C4/Q8MG/5
Prosty wpust kablowy
8000005243
5m
1
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Adapter AS-interface Piercing – do ASi

Płaskie przewody
Oznaczenie: SAI-ASI-T-FR
Wersja: Za pomocą pokrytego kabla i wtyku M12 do podłączania
do rozrusznika silnika
Nr zamówienia 1925010000 dla długości kabla 0,5 m
Nr zamówienia.: xxxxxxxxxxx dla długości kabla 1,0 m VPE: 1 sztuka

Moduł mostkujący do interfejsu AS

Oznaczenie: SAI-ASI-T-FF
Wersja: Technologia przebijania dla dwóch płaskich przewodów As-i
Nr zamówienia 1924990000
VPE: 1 sztuka

Gniazdo - M12 ASi - Proste ze złączem gwintowanym
Oznaczenie: SAIB-3/7
Wersja: M12, gniazdo, proste, gwintowane
Nr zamówienia 1021490000
VPE: 1 sztuka

Gniazdo - M12 ASi - kątowe 90°ze złączem gwintowanym
Oznaczenie: SAI BW-3/7
Wersja: M12, gniazdo, kątowe, gwintowane
Nr zamówienia 1021310000
VPE: 1 sztuka
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Rozdzielacz pola interfejsu AS wyposażony w 4 wejścia M12
Oznaczenie: SAI-ASI-L-M12-4I V3
Wersje: Kompletny moduł interfejsu AS
Szybkość transferu: 167 kBits
Nr zamówienia: 1962680000
VPE: 1 sztuka

Rozdzielacz pola interfejsu AS wyposażony w 4 wyjścia M12
Oznaczenie: SAI-ASI-L-M12-4O V3
Wersje: Kompletny moduł interfejsu AS
Szybkość transferu: 167 kBits
Nr zamówienia: 1962700000
VPE: 1 sztuka

Przewód łączący - czujnik - urządzenie wykonawcze
Oznaczenie: SAIL-M12GM12G-3-1.5U
Wersje: Przewód czujnik/urządzenie wykonawcze, PUR/ PVC Długość:
1.5 m / 3,0 m
Nr zamówienia: 9457230150 dla długości kabla 1,5 m Nr zamówienia.:
9457230300 dla długości kabla 3,0 m VPE: 1 sztuka

Zaślepka M12 do nie podłączonych wtyków M12
Wersje: Zaślepka M12
Oznaczenie: SAI-SK-M12-UNI
Nr zamówienia: 2330260000
VPE: 20 sztuka

Urządzenie do adresowania interfejsu AS rozrusznika silnika
Wersje: Urządzenie do adresowania do interfejsu AS
Oznaczenie: SAI-ASi-przenośny
Nr zamówienia: 1805410000
VPE: 1 sztuka

Przykład zastosowania dla układu
Field Drive System
Przetwornica częstotliwości Field Drive System VECTOR AS-i
Przetwornica częstotliwości zainstalowana do instalacji do logistyki
wewnętrznej dla technologii transportu bliskiego palet. Realizacja do
6 różnych prędkości. Sterowanie poprzez interfejs AS

W pełni elektroniczny rozrusznik silnika Field Drive System
DUO-SWITCH AS-i
W pełni elektroniczny rozrusznik silnika Field Drive System DUOSWITCH z interfejsem AS. Zasilanie za pomocą skrzynki FieldPower
Box. Z podłączonymi dwoma silnikami prądu trójfazowego za pomocą
standardowego gniazda Q8 zgodnego z normą DESINA.

W pełni elektroniczny rozrusznik silnika Field Drive System MONOSWITCH - AS-i
W pełni elektroniczny rozrusznik silnika Field Drive System MONOSWITCH w system magistrali do dystrybucji energii. Zainstalowany przy
kanałach logistyki wewnętrznej do transportu bliskiego pojemników

W pełni elektroniczny rozrusznik silnika Field Drive Automation
MONO-SOFT-SWITCH Rev. - AS-i
W pełni elektroniczny rozrusznik silnika Field Drive System MONOSOFT-SWITCH dla zmiennego kierunku obrotów i nastawną funkcją soft
start. Instalowany do urządzenia do transportu bliskiego palet.

Szablony otworów dla skrzynki przyłączeniowej
automatyzacji układu Field Drive System

Szablony otworów dla PT 6

29.9

69.2

PT6

108.5
139.5
FieldPower® Box

Szablony otworów dla Field Drive System (FDS) Connector Box

89

89

104

FieldPower® Box

165
181

Kontakt

Centrala
MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH & Co KG
Am Hessentuch 6-8
32758 Detmold
Tel.: (+49) (0)5231 - 63030
Fax: (+49) (0)5231 - 66856
Email: info@msf-technik.de
www.msf-technik.de
Sprzedaż Polska / kody pocztowe 0,6,7,8,9
MSF-Vathauer Polska sp. z o.o.
Hubert Hoffmann
ul. Staszica 37
64-600 Oborniki | Wielkopolskie
Tel: (+48) 503 972 873
Email: h.hoffmann@msf-technik.pl
www.msf-technik.pl
Sprzedaż Polska / kody pocztowe 2,3,4,5
MSF-Vathauer Polska sp. z o.o.
Sławomir Kurek
ul. Sikorskiego 1/5
41-219 Sosnowiec
Tel: (+48) 601 521 943
Email: s.kurek@msf-technik.pl
www.msf-technik.pl
Sprzedaż Niemcy Północ
MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH & Co KG
Am Hessentuch 6-8
32758 Detmold
Tel.: (+49) (0)5231 - 63030
Fax: (+49) (0)5231 - 66856
Email: info@msf-technik.de
www.msf-technik.de
Sprzedaż Niemcy Południe & Europa
MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH & Co KG
Holderäckerstr. 8-10
70499 Stuttgart
Tel: (+49) (0)711 - 38045011
Fax: (+49) (0)711 - 38045013
Email: s.deh@msf-technik.de
www.msf-technik.de

Kontakt
Sprzedaż Niemcy Wschód
MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH & Co KG
Am Hessentuch 6-8
32758 Detmold
Tel.: (+49) (0)5231 - 66193 + 63030
Fax: (+49) (0)5231 - 66856
Email: info@msf-technik.de
www.msf-technik.de
Sprzedaż Wielka Brytania
Texam Limited
John Mc Guigan
Altona Road
Blaris Industrial Estate
Lisburn Co. Antrim
BT27 5QB
Irlandia
T: (+44) 28 9267 4137
F: (+4)4 28 9260 7238
eMail: sales@texam.co.uk
www.msf-technik.com
Sprzedaż Holandia
INTECNO Holland
John Triki
Ambachtweg 17a
5731 AE Mierlo
Holandia
Tel:(+31) (0)492 565959
Fax: (+31) (0)492 359358
eMail: info@intecno.nl
www.intecno.nl
Sprzedaż Norwegia
J.F. Knudtzen AS Automasjon
Petter Kleven
Billingstadsletta 97
Postboks 160
NO-1378 Nesbru
Norwegia
Tel: (+47) (0)66 983350
Fax: (+47) (0)66 980955
eMail: petter.kleven@jfk.no
www.jfk.no

www.texam.co.uk

Kontakt

Sprzedaż Hiszpania
Garper-Telecomunicaciones
Guillermo Garcia Pérez
c/ Antonita Jiménez, 8
ES-28019 Madrid
Hiszpania
Tel.: (+34) 91 560 1203
Fax: (+34) 91 560 1490
email: garcia@garper-teleco.es
www.garper-teleco.es
Sprzedaż Austria
I+L Elektronik GmbH
Bruno Hörburger
Vibrütteweg 9
A-6840 Götzis
Austria
Tel: (+43) (0)5523 - 64542
Fax: (+43) (0 5523 - 64542-4
eMail: b.hoerburger@iul-elektronik.at
www.iul-elektronik.at
Sprzedaż Szwajcaria
NOVITAS Elektronik AG
Maurizio Bielli
Brunnenbachstraße 2
CH-8340 Hinwil
Szwajcaria
Tel.: (+41) (0)44 908 3666
Fax.: (+41) (0)44 908 3660
email: info@novitas.ch
www.novitas.ch
Sprzedaż Singapur
Netwell Systems Pte Ltd.
Sanjay Nemade
No. 60, Kaki Bukit Place, #07-03, Eunos Techpark
Singapur 415979
Tel. : (+65) 6547 8287 , 6728 5417
Fax. : (+65) 6547 8286
Mob : (+65) 9117 5034
email: sanjay.nemade@netwell-systems.com
www.netwell-systems.com

Kontakt

Sprzedaż Chińska Republika Ludowa
Shanghai Dongdi Mechanical & Electrical Co. Ltd.
Wang Yu Tong
3666 Dongdi Technology Park
Sichen Road, Songjiang District
Shanghai
Tel: (+86) - 21-57796339
Fax: (+86) - 21-57793511
eMail: wyt@i-ind.com
www.dongdi.net
Sprzedaż Francja
DB Energie Distribution
Dominique Chombart
17 avenue Marcel Pagnol
F-59510 Hem
Francja
Tel.: (+33) (0)3 62106233
Fax.: (+33) (0)3 62027985
email: dominique.chombart@numericable.fr
www.msf-technik.de
Sprzedaż Chorwacja / Słowenia / Bośnia i Hercegowina
Elektro Partner d.o.o.
Darko Kos
Slavonska avenija 24/6
HR-10000 Zagreb
Chorwacja
Tel.: (+385) (0)1 6184793
Fax.: (+385) (0)1 6184795
email: darko.kos@elektropartner.hr
www.elektropartner.hr
Sprzedaż Turcja
SMART EMK OTOMAS. SIS. DAN. TIC. LTD. STI.
Mustafa Yücel
Halil Rifat Pasa Mah.
Perpa Tic. Merkezi B Blok K:9 No: 1509
Sisli/ Istanbul
Turcja
Tel.: (+90) 212 220 10 92
Fax: (+90) 212 220 10 93
email: myucel@smart-emk.com
www.smart-emk.com

MSF-Vathauer Polska Sp. z o.o.
ul. Staszica 37
64-600 Oborniki
T: (+48) 503 972 873
Email: info@msf-technik.pl
www.msf-technik.pl

