FRENIC-Lift
LM2C

 :LM2Cنسبت بینظیر قیمت به کارایی
برای کاربردهای عمومی در صنعت آسانسور
 ۳ﺳﺎل
واراﻧﺘﯽ
CFA-LM2CEN15.07

مدل جدید سری :LM2
LM2C
كوچک ،هوشمند ،اقتصادی.
مدل جدید  LM2Cقابلیتهای اصلی سری پر
فروش  FRENIC-Liftرا برای مصارف سادهی
آسانسوری در کنار قیمت مناسب دارا است.
درایویی کمهزینه با قابلیتهای اصلی برای
صنعت آسانسور ،دقیقا آنچه که میخواهیم.
کاربرد ساده = راهحل ساده

صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمانها برای پاکی محیط زیست

راهحل اقتصادی شما برای ادای دین به محیط زیستی سبز
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FRENIC-Lift
مزايا
مدل اقتصادی درایوهای سری
 FRENIC-Liftبرای مصارف ساده
آسانسوری که قابلیتهای اصلی که
شما به آنها نیاز دارید را ارائه میدهد.

شكل ظاهری كتابی

• قابل نصب از كنار:
قابليت نصب آسان در جاهايی كه كمبود جا
وجود دارد.
• ترمينال های برق قابل جدا شدن:
نصب و راه اندازی ساده و سريع به خاطر جدا
شدن ترمينالهای برق.
• درجه حفاظتی  IP-54پرههای خنك كننده:
درجه حفاظتی باال امكان نصب درايو را
بهصورتی كه بخش خنك كننده در بيرون
تابلو قرار گيرد ،به وجود مي آورد كه اين
باعث استفاده از تابلوهايی با عمق كمتر است
و طراحی کابین کوچکتر می شود و راحتتر
در چاله آسانسور نصب میگردد.

روشهای مختلف صرفه جويی در مصرف
انرژی

برطبق استاندارد  ،ISO 25745كه درخصوص
صرفه جويی در مصرف انرژی است ،روشهای
مختلفی برای اين کار وجود دارند .برای مثال
ميتوان با فعال كردن يكی از ورودیهای درايو آن
را به حالت خواب برد .مدار الكتريكی شارژ درايو
بسیار مقاوم و خوب طراحی شده است و این
امر تعداد زیاد قطع و وصل درايو در واحد زمان را
امکان پذیر ساخته است.

رعايت استاندارد ايمنی  EN81-20در
طراحی درايو برای نصب آسان

بدون نياز به كنتاكتور در خروجی :در مدار خروجی
درايو تا موتور نيازی به نصب دو عدد كنتاكتور محافظ
موتور نيست.

ارتباط با دنيای خارج

شبكههای (DCP ,CANopen )417&402
( )3&4و همچنين  Modbus-RTUبه صورت
استاندارد در درايو جهت استفاده وجود دارند.

عمليات نجات آسان

قابليت كنترل انواع موتورها القایی ()IM

عمليات نجات يا حرکت اضطراری آسانسور در
شرايط قطع برق در هنگام وجود  UPSيا باتری
امكان پذير است .با توجه به ورودی  +24تا -24
ولت  DCامكان استفاده از برق  48ولت  DCبرای
برق اضطراری دارد .همچنين نرم افزار موجود
امكان انتخاب بهینه  UPSيا باتری را با توجه به
جهت حركت آسانسور برای عمليات نجات فراهم
میسازد.

(اروپا)  :Eکد منطقه

شما مي توانيد هر نوع موتور القایی موجود در بازار
را كنترل كنيد.

FRN 0025 LM2 C - 4 E

پوشش محافظ قوی بردهای الکترونیکی

روكش جديد بردهای الكترونيكی آنها را در مقابل
رطوبت و گرد و غبار ،كه در محيطهای كاری
آسانسور وجود دارند ،مقاوم ساخته است.

امكان برنامه نويسی

با استفاده از قابليت برنامه نويسی در داخل درايو
شما میتوانيد برای كاربردهای خاص برنامهی
خودتان را نوشته و اجرا نمايید .بدين منظور
نرمافزار رايگان برنامه نويسی در اختيار شما قرار
میگيرد.

نام سريFRENIC :
جريان نامی درايو

ولتاژ برق ورودي( :سه فاز 4)400 VAC

قابل استفاده :آسانسور
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کد
محصول

FRENIC-Lift
ابعاد

ابعاد خارجی
D عمق
[mm]

195

260

360

توان موتور قابل

جريان خروجی

]A[

مدل

4.0 kW

10 A

FRN0010LM2C-4E

5.5 kW

15 A

FRN0015LM2C-4E

7.5 kW

18.5 A

FRN0019LM2C-4E

11 kW

24.5 A

FRN0025LM2C-4E

15 kW

32 A

FRN0032LM2C-4E

140

160

]kW[ استفاده

ولتاژ ورودی

AC  ولت400 سهفاز

W

D

W

D

H

195

H  ارتفاعW عرض
[mm] [mm]

H

FRN0010LM2C-4E to
FRN0025LM2C-4E

FRN0032LM2C-4E
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FRENIC-Lift
مشخصات فنی
عناوين
مدل

سهفاز  400ولت AC

FRN__LM2C-4E

توان موتور قابل استفاده []kW
ظرفيت]kVA[ 1
خروجی درايو

سطح ولتاژ ]V[ 2

0010

0015

0019

0025

0032

4.0

5.5

7.5

11

15

7.6

11

14

18

24

سهفاز  380تا  480ولت AC

جريان نامی]A[ 3

10.0

15.0

18.5

21.4 (24.5)8

32.0

ظرفیت تحمل اضافه بار [( . ]Aزمان مجاز به ثانيه)

18.0
)(3s

27.0
)(3s

33.3
)(3s

44.1
)(3s

57.6
)(3s

بسامد كاری []Hz

50, 60 Hz
سه فاز  380تا  480ولت  50/60 ، ACهرتز

تعداد فاز ،ولتاژ
و بسامد
كار با برق شهر

جريان نامی]A[ 5

نوسان ولتاژ ٪ +10 :تا ( ٪ -15عدم تقارن ولتاژ ٪ 2 :یا كمتر ) نوسان بسامد ٪ +5 :تا ٪ -5
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ورودي درايو

بدون چك DC

13

17.3

23.2

33.0

43.8

5.2

7.4

10

15

20

ظرفيت برق تغذیه برحسب كيلوولت آمپر
باچك DC
كار با UPS

تغذيه ورودی

باچك DC

7.5

10.6

14.4

21.1

28.8

مشخصات الكتريكي برای حركت آسانسور تكفاز  220تا  480ولت  ، ACبسامد 50/60هرتز
شامل :فاز ،ولتاژ و بسامد
نوسان ولتاژ  ٪ +10 :تا  ، ٪ -10نوسان بسامد ٪ +5 :تا ٪ -5
زمان كار []s

كار با باتری

ولتاژ ورودی جهت كار

180
48ولت  DCيا بيشتر

زمان كار []s
ولتاژ برق مورد نياز برای بخشهای جانبی

180
 24ولت  22( DCالي  32ولت  .)DCحداكثر  40وات

ترمز

زمان ترمز]s[ 7

60

تناوب ترمز]٪ED[ 7

50

انرژی برگشتی توليد شده]kW[ 7

3.2

4.4

6.0

8.8

12

حداقل مقاومت] [ 6

96

47

47

24

24

استانداردهای آسانسور
 -عدم نياز به کنتاکتور در خروجی درايو براساس EN 81-20:2014 5.9.2.5.4 d

استانداردهای مورد استفاده

استانداردهای ماشينآالت
 EN ISO 13849 -1: PL-e EN60204 -1: stop category 0 EN61800 -5-2: STO SIL3EN62061: SIL3 -

استاندارد فشار ضعيف
EN61800 -5-1: Over Voltage category 3 -

درجه حفاظت محيطی ()IEC60529
روش خنك کردن

 (1ظرفيت براساس ولتاژ خروجی  440ولت  ACمحاسبه شده است.
 (2ولتاژ خروجی نمیتواند بزرگتر از ولتاژ ورودی باشد.
 (3اين مقادير براساس شرايط زير داده شدهاند:
بسامد سينگال حامل خروجی  10كيلوهرتز
و حرارت محيط حداكثر  45سانتیگراد است.
همچنين مقدار متوسط جريان مربعی شكل خروجی
نبايد از  %80جرياني نامی درايو بزرگتر باشد.

استانداردهای EMC
 EN12015، EN12016، EN61800 - 3 + A1, EN61326 -3-1(تشعشع) فیلتر  EMCداخلی از نوع( category 2 :تا توان  11کیلووات)
( Category 3 /از توان  15کیلووات به باال) و (کارکرد بدون مشکل) در
محیط های نصب شده از نوع دوم
استاندارد كانادا و آمريكا
 Can/CSA C22.2 No.14-13: Industrial Control Equipment CSA C22.2 No.274-13: Adjustable speed drives UL 508 C (3rd Edition): Power Conversion Equipment -تجهیزات الکتریکی آسانسور و پله برقی CSA B44.1-11/ASME A17.5-2014 :

IP20
پرههای خنك كنندهIP54 :
جریان هوا با استفاده از فن

(4
(5
(6
(7
(8

فرمول محاسبه عدم تقارن به درصد( :حداكثر ولتاژ  -حداقل ولتاژ) تقسیم بر ولتاژ متوسط سه فاز خروجي ضربدر ( 67بر اساس
استاندارد  )IEC61800 -3فقط برای ورودی سه فاز  400ولت AC
ظرفیت برق تغذيه بايد ده برابر ظرفيت درايو بر حسب کیلو ولت آمپر باشد.
حداقل نوسان مقدار مجاز مقاومت حدود مثبت /منفی  ٪ 5است.
زمان ترمز و تناوب ترمز براساس دفعات و همچنين مقدار انرژی ژنراتوری توليد شده است.
مقدار داخل پرانتز برای دمای  40و مقدار دیگر برای دمای  45سانتیگراد است.
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FRENIC-Lift
نقشه سيم بندی
مقاومت ترمز خارجي

چك )DCR) DC

انواع كنترل كنندهها یا PLC /CM : PLC
THR: Resistor Thermal Switch
کنتاكت آالرم مقاومت ترمزي

RCD: Residual-Current-Operated
( Protective deviceمحافظ جان)
ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker
(كليد محافظ مدار براي نشتي جريان)
MCCB: Molded Case Circuit Breaker
(كليد كمپاکت محافظ مدار)
فیلتر خارجی

موتور

تغذيه سه فاز
رجوع شود به مشخصات

زمین
فيوز

24 +ولت DC
24 -ولت DC

اتصال زمين

ورودي برق اضطراری ،برای بخش كنترل درايو (24ولت )DC

اتصال زمين
ورودي آنالوگ ولتاژ
 +10تا  -10ولت DC

ورودي آنالوگ

ورودي آنالوگ ولتاژ
 +10تا  -10ولت DC
یا جریان  4تا  20میلیآمپر
حسگر PTC/NTC

خروجي آالرم
(براي هر نوع هشدار)
ورودي محافظتی درايو
منطبق با استاندارد EN81-20

خروجي  24ولت DC

خروجي رله

ورودي دیجیتال

خروجي ترانزيستور

خروجي آنالوگ

ارتباط با  Keypadدرگاه  R485جهت
شبكه هاي  DCP3و  Modbus-RTUو
همچنين ارتباط با كامپيوتر

درگاه شمارهRS485 1

درگاه CAN

درگاه شمارهRS485 ۲
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FRENIC-Lift
امكانات قابل انتخاب
امكانات جانبی ديگری در دسترس كاربران برای
استفاده در درايوهای  LM2Cوجود دارد كه
ميتوان به نشاندهنده  LCDو همچنين امكانات
نصب برای استفاده حداکثری از فضای کابینت
اشاره نمود.

امكانات جانبی LM2C

LM2-TP-A1

فیلتر EMC

نمايش دهنده پيشرفته  LCDبا صفحه نمايش
بزرگ كه عالوه بر ارائه راحتی كار بسياري ديگر از
امكانات درايو را قابل نمايش يا تغيير مي سازد .تا
 3تنظيم مختلف را میتوان در داخل آن ذخيره
نمود و واحد سرعت مختلف مانند دور در دقيقه،
فركانس يا ميلیمتر بر ثانيه را میتوان تنظيم کرد.
در كنار  19زبان مختلف امكان ساخت یک زبان
دلخواه نيز وجود دارد.

فیلتر  EMCبرای نصب خارجی منطبق با
استاندارد . EN12015

DC Reactor

منطبق با استاندارد ( EN12015سطوح مجاز
هارمونیک) با ابعاد كوچك.
با استفاده از  DCRمقدار جریان ورودی کاهش
مییابد.

TP-E1U

نشان دهنده ساده از نوع  LEDبا درگاه مينی
 USBجهت ارتباط ساده با كامپيوتر از طريق
نرم افزار  PC Loaderشركت فوجیالكتريك و
همچنین ذخیره اطالعات درایو

Breaking Resistor

مقاومت ترمزی براي استهالك انرژی برگشتی از
موتور به درايو برای توان و سرعتهای مختلف و
همچنین ترافیک کاری آسانسور.

PC Loader Software

نرم افزار فوجیالكتريك جهت ارتباط با درايوهای
خود با قابليت برنامه نويسی است.
تنظيم متغيرهای درايو و امكانات بسياری مانند
اسيلوسكوپ تا نظارت بر ورودی و خروجیها و
ثبت اطالعات از تواناییهای اين نرم افزار رايگان
است.

DA-LM2

آداپتور مخصوص جهت نصب نشاندهنده برروی
ديوارهٔ كناری درايو با كابل ارتباطی آن.
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European Subsidiaries
European Headquarters (Germany)
Fuji Electric Europe GmbH
Goethering 58
63067 Offenbach/Main
Germany
Tel.: +49 69 66 90 29 0
Fax: +49 69 66 90 29 58
info.inverter@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com
Spain
Fuji Electric Europe GmbH, Sucursal en España
C/dels Paletes 8, Edifici B, Primera Planta B
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola (Barcelona)
Tel.: +34 93 58 24 333
Fax: +34 93 58 24 344
info.spain@fujielectric-europe.com
France
Fuji Electric Europe GmbH, Succursale France
265 Rue Denis Papin
38090 Villefontaine
Tel.: +33 4 74 90 91 24
Fax: +33 4 74 90 91 75
info.france@fujielectric-europe.com

Italy
Fuji Electric Europe GmbH, Filiale Italiana
Filiale Italiana
Via Rizzotto 46
41126 Modena (MO)
Tel.: +39 059 47 34 266
Fax: +39 059 47 34 294
info.italy@fujielectric-europe.com
Switzerland
Fuji Electric Europe GmbH, Swiss Branch
Rietlistraße 5
9403 Goldach
Tel.: +41 71 858 29 49
Fax: +41 71 858 29 40
info.swiss@fujielectric-europe.com

نمایندهی رسمی شرکت فوجی الکتریک در ایران
)شرکت آریا تک سان(سهامی خاص

info@aryataxan.com

www.aryataxan.com

United Kingdom
Fuji Electric Europe GmbH, UK Branch
Bedford i-Lab
Stannard Way, Priory Business Park
Bedford MK44 3RZ
Tel.: +44 1234 834 768
info.uk@fujielectric-europe.com

1399 )شركت آرياتكسان (سهامی خاص
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