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Descriere

Elementele din instalaflia electricæ
care se impun a fi modernizate sunt
circuitele de forflæ care alimenteazæ
dispozitivele de acflionare øi partea de
comandæ.  

Specialiøtii firmei noastre
au ales urmætoarele soluflii
pentru îndeplinirea tuturor
cerinflelor impuse de func-
flionarea podurilor rulante øi
a instalafliilor de tractare:

- utilizarea automatelor
programabile pentru
realizarea funcfliilor
specifice fiecærui gen sau tip
de pod rulant sau instalaflie
de tractare, acestea oferind
posibilitæfli sporite de imple-

mentare øi adaptare a modului de func-
flionare a instalafliei, datoritæ utilizærii
logicii programate (soft). 

- utilizarea invertoarelor pentru ali-
mentarea motoarelor de acflionare a
mecanismelor de deplasare-ridicare. 

Avantajele modernizærii

- economie de energie prin eli-
minarea rezistenflelor conectate în
circuitul rotoric;

- mærirea securitæflii în exploatare øi
a personalului de deservire;

- costuri reduse de întreflinere;
- protecflia øi micøorarea uzurii an-

grenajelor mecanice øi a motoarelor;
- eliminarea unei mari pærfli din

aparatajul electromecanic;
-posibilitæfli de modificæri ulterioare

datoritæ utilizærii automatului progra-
mabil;

-pæstrarea elementelor de protecflie,
modului de operare øi intervenflie,
semnalizærilor optice øi acustice;

- mærirea preciziei, fiabilitæflii øi
siguranflei în exploatare.
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În general, utilajele de ridicare øi tractare existente în unitæflile din România sunt construite dupæ proiecte ce conflin soluflii
tehnice ale anilor '70-'80, iar starea fizicæ a pærflii electrice este într-un stadiu de uzuræ øi îmbætrânire avansat. Ca urmare, fiabilitatea
este foarte scæzutæ, la fel siguranfla în exploatare, mærind astfel cheltuielile. De asemenea, pierderile de energie electricæ sunt mari,
datoritæ varierii turafliei motoarelor prin intermediul rezistenflelor conectate în circuitul rotoric.

Soluflia de rezolvare a deficienflelor o oferim noi prin modernizarea unor pærfli ale instalafliei electrice øi utilizarea de aparataj
electric øi electronic  modern.



Principalele aparate utilizate în tablourile
electrice de alimentare a podurilor rulante øi 
a instalafliilor de tractare

II.. IInnvveerrttooaarree AALLTTIIVVAARR 5588FF

1.Generalitæfli

Invertorul este un aparat electronic performant, care
asiguræ în principal reglarea turafliei motorului asincron øi
controlul permanent al cuplului. În acflionærile uzuale, unde
nu sunt cerinfle deosebite, invertoarele realizeazæ modi-

ficarea turafliei motorului,
prin modificarea rapor-
tului V/f (tensiune-frec-
venflæ), ceea ce asiguræ un
cuplu de 100% de la o
frecvenflæ de aproximativ
3 Hz.

Pentru aplicafliile mai
pretenflioase, porniri
grele, precizie mare de
reglare a turafliei la variaflii
mari de cuplu a sarcinii se
utilizeazæ invertoare cu
control vectorial de flux,

de exemplu familia ALTIVAR 58F. Acestea asiguræ un
cuplu de pornire 150% din cuplul nominal, de la turaflie 0.

2. Avantajele acflionærii cu invertor

- permit un reglaj precis al turafliei øi controlul cuplului
în limite largi;

- are funcflii de mæsuræ øi protecflie integrate atât pentru
motor cât øi pentru el însuøi;

- implementarea uøoaræ în diverse scheme de auto-
matizare unde este necesaræ corelarea cu diverse mærimi din
proces, comunicæ pe bus serial;
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- posibilitatea prescrierii mærimii pentru rampe/ pante
de accelerare/ decelerare are un efect major benefic pentru
durata de viaflæ a mecanismelor (este cunoscut øocul mecanic
øi electric care apare la pornirea prin cuplare directæ),
simultan cu micøorarea solicitærii reflelei electrice;

- economie de energie electricæ.

3. Aplicaflii ALTIVAR 58F

• acflionæri manipulare materiale pe verticalæ sau ori-
zontalæ – posibilitatea utilizærii funcfliei de control logic
frâne electromagnetice sau electrohidraulice;

• maøini modulare;
• alte aplicaflii unde sunt necesare cupluri dinamice mari

øi precizie de vitezæ.

4. Caracteristici tehnice principale

• frecvenfla de ieøire: 0…450Hz
• gama de vitezæ: 

1…1000  în bucla închisa cu encoder;
1…100 în buclæ deschisæ;

• precizia vitezei:
±1% din viteza nominalæ færæ encoder;
±0,1% din viteza nominalæ cu reacflie taho;
±0,01% din viteza nominalæ cu reacflie encoder;

• supracuplu tranzitoriu: 
200% din cuplul nominal al motorului pentru 2 s;
170% din cuplul nominal al motorului pentru 60 s;

• cuplu de frânare: 
30% din cuplul nominal al motorului færæ rezistenflæ de
frânare;
150% din cuplul nominal al motorului cu rezistenflæ de
frânare;

• control V/F: control vectorial de flux cu  senzor;
• rampe accelerare/decelerare: liniare, U sau S setabile;
• frânare la oprire: injecflie de curent;
• protecflia invertorului: 

scurtcircuit între faze ieøire øi pæmânt;
scurtcircuit la ieøirile surselor interne;
protecflie termicæ la supraîncælzire øi supracurenfli;
sub øi supratensiune de alimentare reflea;
lipsæ fazæ sau faze la intrare reflea;

• protecflia motorului: 
protecflie termicæ integratæ, prin calcul I2t, funcflie de
vitezæ;
lipsæ fazæ protecflie via sondæ PTC;

• rezistenfla de izolaflie faflæ de pæmânt: >500M?
• compatibilitate electromagneticæ: filtre EMC integrate,

inductante de linie
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Acestea permit realizarea diverselor funcflii de comandæ
øi control dintr-o instalaflie de automatizare datoritæ
flexibilitæflii oferite de logica programatæ.

De menflionat este, de asemenea, faptul cæ operafliile
efectuate de cætre un automat programabil (de ordinul
microsecundelor) permit executarea secvenflelor de decizie
într-un timp mult mai scurt decât timpul fizic de comutaflie
al echipamentelor electrice.

Pe lângæ funcfliile specifice acestor instalaflii, un sistem
dotat cu automat programabil are capacitatea de a realiza øi
alte operaflii esenfliale într-un sistem modern, cum ar fi
diagnoza øi auto-diagnoza, posibilitatea comunicærii cu alte
sisteme øi echipamente prin diverse protocoale industriale
sau interfaflarea cu reflelele informaflionale existente pentru o
dispecerizare eficientæ sau realizarea de analize coerente
referitoare la managementul energetic øi posibilitæfli de
îmbunætæflire a acestuia.

EnergoBit Prod, membræ a Grupului de Firme
EnergoBit, prin colectivul sæu de specialiøti, oferæ
beneficiarilor sæi o gamæ largæ de soluflii pentru
modernizarea instalafliilor de ridicat øi tractat, dedicate
optimizærii activitæflii fiecærui client în parte, în funcflie de
necesitæflile specifice ale fiecæruia. Calitatea øi fiabilitatea
produselor noastre este garantatæ de vasta experienflæ în
domeniu, acumulatæ în decursul ultimilor ani de activitate,
øi de echipamentul de ultimæ oræ în domeniu.
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