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YASKAWA
Більше 90 років компанія поставляє
мехатронні вироби та пристрої
позиціонування. На заводах
виробляються приводи,
сервоприводи, контролери
позиціонування та інше
високотехнологічне обладнання.

Технології YASKAWA користуються
популярністю в машинобудуванні
та промисловій автоматиці завдяки
високій якості та продуктивності.

Основні напрямки діяльності компанії YASKAWA
Новітні технології в області
електродвигунів, приводів,
автоматизації виробництва,
мехатроніки та робототехніки
Мережа компанії охоплює 30 країн
на 6 континентах
Дослідження та розробки в
мехатроніці, автоматизації,
інформаційних технологіях та
в області дії людини на навколишнє
середовище.
Безперервні дослідні роботи та нові
розробки забезпечують компанії
провідні позиції у світі в галузі
управління позиціонуванням та
автоматизації. Технології компанії
YASKAWA застосовуються в таких
сферах, як сталева галузь, виробництво
цементу, целюлозно-паперова
промисловість, хімічна промисловість,
автомобілебудування, упаковка,
машинобудування.
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Висока якість продукції та послуг
компанії відомі в усьому світі.
Інверторні приводи марки YASKAWA
характеризуються надійністю та низькою
кількістю відмов. З початку заснування
в 1915 році компанія YASKAWA
своїми винаходами завоювала звання
першопрохідця у розробці інверторів,
приводів та пристроїв автоматизації.

Специфікація
Модель

V1000

Максимальна потужність двигуна (кВт)
Застосовується Асинхронний двигун (IM)
з двигунами
Синхронний двигун (PM)
V/f Control
Векторне управління з розімкненим контуром (OLV)
Векторне управління із замкнутим контуром (CLV)
Векторне управління з розімкненим контуром
Управління
(OLV) для РМ
Розширене векторне управління з розімкненим
контуром (OLV) для РМ
Векторне управління із замкнутим контуром (CLV)
для РМ
V / F та V / F з датчиком зворотного зв’язку
Діапазон
OLV
регулювання
CLV
швидкості
CLV та OLV з PM
Управління моментом
400 Гц
Максимальна
вихідна частота
1,000 Гц
RS-232C
RS-422/485 (Memobus/Modbus)
MECHATROLINK-I
MECHATROLINK-II
Ethernet/IP
EtherCAT
Мережеві
Modbus TCP
інтерфейси
PROFINET
CC-Link
DeviceNet
PROFIBUS-DP
CANopen
CE
UL/cUL
ROHS
Стандарти
UL508C
EN ISO 13849-1PLd
IEC/EN61508 SIL2
Захист

Функції

Перемикання управління частотою обертання та
обертовим моментом
Економічний режим
Важкий або нормальний режими
Пошук швидкості
Компенсація ковзання
Компенсація крутного моменту
ПІД-регулятор
(з функцією режиму очікування)
DriveWorks EZ (PLC SW) - прогр.забезпеч.
СБЖ для короткочасної втрати живлення
Попередні налаштування параметрів
Профілактичне техобслуговування
Інтерфейс RS-232C
Інтерфейс USB
Друкована плата з покриттям
Резервна батарея

*1 Залежно від ковзання ротора

*2 Тільки векторне управління з розімкненим контуром

A1000

L1000A

1~230 В~, 0,1 – 4,0
3~200 В~, 0,1 – 18,5 3~200 В~, 0,4 – 110 3~200 В~, 4,0 – 45
3~400 В~, 0,2 – 18,5 3~400 В~, 0,4 – 630 3~400 В~, 4,0 – 110

L1000V
3~200 В~, 5,5 – 15
3~400 В~, 4,0 – 15
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Серія 1000
V1000

Компактний перетворювач частоти з векторним керуванням
YASKAWA V1000 являє собою перетворювач частоти загального призначення.
Привід призначений для широкого кола завдань включаючи векторне керування з розімкненим
контуром і роботу з електродвигунами на постійних магнітах без сигналу зворотного зв’язку.

Можливості:
Гальмування магнітним полем зі зниженням часу гальмування на 50%.
Швидке реагування на зміну навантаження та частоту обертання з метою підвищити
продуктивність електродвигуна.
Автоматичне налаштування в мережевому режимі підвищує характеристики двигуна
на низьких швидкостях.
Векторне керування з розімкненим контуром для двигунів на постійних магнітах.
Безпечне блокування для функції відключення моменту Safe Torque OFF.

A1000

Високопродуктивний привід з векторним керуванням
Привід А1000 марки YASKAWA відноситься до перетворювачів вищої категорії.
Він характеризується високою надійністю, екологічністю, економічністю, а також багатьма
функціями, що підвищують зручність експлуатації.

Можливості
Робота з синхронимми двигунами без датчика на повному крутному моменті
при нульовій швидкості.
Автоматичне налаштування електродвигуна та аналіз змін під час експлуатації з метою
підвищення продуктивності.
Покращена економічність підвищує ефективність та продуктивність при роботі
з синхронними двигунами.
Додаткові функції для високошвидкісного шпинделя, позиціонування крана, лебідки,
електроніки трансмісійного валу.
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Основні характеристики та можливості
перетворювачів частоти A1000 та V1000
Заощадження коштів
Компактна конструкція та можливість монтажу в лінію, знижує вимоги
до місця установки.
Пристрій контролю за продуктивністю попереджає про знос вузлів
(IGBT, охолоджувального вентилятора, конденсаторів).
Подвійний номінал – привід може працювати з перевантаженням.
Можливість керування двигунами на постійних магнітах.

Надійність роботи
10 років експлуатації без техобслуговування
(цілодобова робота, 80% номінального навантаження).
Високі характеристики по крутному моменті
(A1000 200% при 0,3 Гц, V1000 200% при 0,5 Гц)
Буферизація при падінні потужності та перезавантаження після відмови
забезпечують безперервну роботу двигуна.

Комфортність обслуговування
Структура параметрів та загальний принцип роботи для всіх приводів
марки YASKAWA.
Набір параметрів автоматично налаштовує обладнання під основні
завдання.
Універсальний клемний щиток без різьбових з’єднань з функцією
резервування параметрів.
Автоматичне налаштування в мережевому режимі.
Блок копіювання USB.
Пульти керування із LED або LCD індикацією.
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Перетворювачі частоти спеціального призначення
L1000A

Привід для підйомних механізмів. Модернізація або проектне рішення
Привід YASKAWA L1000A розрахований на 3 мільйони пусків при вихідному струмі 165%.
Привід забезпечує керування асинхронними двигунами та двигунами на постійних магнітах, які
застосовуються в підйомних системах з редукторами та без редукторів

Можливості
Компенсація крутного моменту без датчика, функція противовідкату для плавного пуску
та запобігання вибухових маніпуляцій.
Усунення пульсацій крутного моменту, плавний пуск / зупинка, плавний розгін
та гальмування.
Запобігання перерегулювання, антивібраційна система, функція подачі вперед,
компенсація розгону та гальмування, 5 незалежних налаштувань S-кривої для плавного ходу.
СБЖ та пошук напрямку малого навантаження для надійності роботи.
Автоматичне налаштування статора з закритим гальмом та тросовим підйомником.
Один контактор з електродвигуном стандарт EN81-1.

L1000V

Привід для вантажопідйомних робіт та ліфтів
Компактний перетворювач частоти L1000V призначений для роботи з редукторними
двигунами на малих швидкостях (до 1 м/сек). Стандартні функції полегшують налаштування,
експлуатацію та техобслуговування, забезпечуючи плавну та надійну роботу. Підйомні
системи, в яких застосовується даний привід, характеризуються більшою економічністю
та зручністю в експлуатації.

Можливості
Один контактор з електродвигуном, стандарт EN81-1.
Два виходи для управління відмовами та гальмом дозволяють знизити витрати і час на
установку.
Ефективна послідовність команд гальмування забезпечує плавність роботи.
5 незалежних налаштувань S-кривих запобігають вибуховій маніпуляції.
Імпульсний вхідний сигнал з енкодера, виявлення навантаження під час роботи,
збільшують точність вирівнювання.
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Програмне забезпечення для перетворювачів частоти YASKAWA
Програма DriveWizard Plus
Керування налаштуваннями всіх приводів через комп’ютер.
Незамінний інструмент для налаштування та обслуговування
приводів.
Налаштування параметрів, перегляд всіх контролюючих
пристроїв, створення послідовностей операцій, контроль
за продуктивністю за допомогою функції осцилографа.
Налаштування, контроль та діагностика на комп’ютері
Вбудована функція області дії
Автоматичне перетворення параметрів старих версій
приводів
Редагування параметрів через мережу та без мережі

DriveWorksEZ – програмне забезпечення для налаштування та експлуатації
Програма DriveWorkseZ ® додає нові функції для приводів серій V1000 та A1000 без необхідності використовувати зовнішні
контролери та ПЛК. Графічний інтерфейс програми надає оператору зручну оболонку для роботи з приводами.
Зручність експлуатації

Мережевий контроль

Інтерфейс програми DriveWorkseZ ® інтуїтивно зрозумілий

DriveWorkseZ ® полегшує пошук несправносте

і зручний в роботі. Нові завдання та послідовності

та помилок програми. Стан кожного блоку функцій

команд створюються протягом хвилин. Формування

безперервно оновлюється та надає вичерпну

та завантаження даних відбувається впродовж кількох

інформацію про збої.

секунд.
Керування процесом
Короткий час виконання

DriveWorkseZ ® включає в себе комплексний

Додаток DriveWorkseZ ® характеризується швидкістю

функціональний блок ПІД-регулятор.

роботи незалежно від розмірів та складності програми.

Контур ПІД-регулятора має велику кількість

За рахунок цього гарантується висока продуктивність

налаштувань, що дозволяє застосовувати його майже

та точність роботи протягом тривалого терміну

для будь-яких процесів.

експлуатації.
Багатофункціональність
DriveWorkseZ ® надає широкий набір функціональних
блоків. У ній можна створювати практично нескінченну
кількість схем управління, що досягається прямим
доступом до списків входів / виходів та безліччю
логічних, числових та інших функцій.
Конструкція та управління характеризується більшою
гнучкістю, в порівнянні з центральним контролером.
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Застосування A1000
Підйомний кран
Функції
Готові програми
Переключення між
двигунами
IM / PM переключення
Обмеження моменту
Гальмування
перезбудженням
Векторне керування
струмом

Переваги
Застосування у будівництві
Вибір режиму «Кран» (“Crane”) серед додатків в A1000, автоматично програмує на
оптимальну роботу для роботи із краном. Зберігає дорогоцінний час та дозволяє провести
миттєвий пуск обладнання.
Переключення між електродвигунами
Використовуйте один привід, щоб керувати одним двигуном для підйому, іншим двигуном для
переміщення. Використовуйте входи керування приводу для перемикання між двигунами.
Потужний пусковий момент

Drive WorksEZ

Потужний момент на низьких швидкостях забезпечує необхідну силу для запобігання

Серво-управління на 0 Гц

ковзанню.

Функція пошуку
швидкості
Моніторинг технічного
стану
Час розгону /
гальмування, реле часу
Моніторинг крутного
моменту
Застосування

Функції безпеки
Функція безпечного відключення встановлюється для дотримання різних правил техніки
безпеки.
Візуальне програмування з DriveWorksEZ
Дозволяє легко налаштовувати привід за допомогою ПК.
Функції контролю терміну служби.
А1000 попереджає користувача про необхідність проведення обслуговування деяких
компонентів, таких як вентилятор або конденсатори.
Блок з функцією копіювання параметрів
Блок може бути підключений на новий привід, зберігаючи всі схеми незмінними та резервні
копії всіх параметрів. Значна економія часу при заміні привода.

Підйомник, Кран

Шторні двері
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Вентилятори та насоси
Функції
Готові програми

Переваги
Готові додатки

Управління двигунами
IM / PM

Виберіть режим «вентилятор» (“Fan”) або «насос» (“Pump”) з додатків ПЧ A1000, автоматично

Підживлення при втраті
живлення

дорогоцінного часу установки та вводу в експлуатацію.

Гальмування
перезбудженням
Монітор Ват/годин
Перемикання часу
розгін / гальмування
Енергозбереження
Перезапуск після
помилки
Функція пошуку
швидкості
Drive WorksEZ
ПІД-регулятор
Захист від
перевантаження
Монітори терміну
служби
Підтримання заданої
частоти
Застосування

програмує для оптимальної роботи при роботі з насосами чи вентиляторами. Збереження

Компактна конструкція
Yaskawa пропонує компактне рішення для приводів і двигунів.
- Подвійний рейтинг навантаження
Вибір звичайного режиму навантаження (Normal Duty) дозволяє використовувати менший
привід.
- Використання синхронного двигуна
Більш компактну установку можна отримати, використовуючи синхронний двигун.
Вражаюча ефективність
Комбінуючи ПЧ A1000 з синхронним двигуном, економите енергію.
Імп. монітор вих. потужності
Імпульсний вихід дозволяє посилати сигнал в контролер та записувати дані про витрату
електроенергії.
Примітка: Не може юридично бути як доказ енергоспоживання.
Пошук швидкості
Унікальна функція пошуку швидкості від Yaskawa дозволяє легко керувати двигуном при
короткочасному втраті живлення. Немає необхідності в джерелі резервного живлення.
Опціональне джерело живлення 24В
Дозволяє відстежувати дані приводу навіть при втраті живлення.
Блок з функцією резервного копіювання
Цей клемний блок може бути встановлений в новий привід, зберігаючи підключеними всі

Кліматконтроль

входи/виходи, та установки всіх параметрів. Зберігає час на налаштування при заміні приводу.
Функції контролю терміну служби
ПЧ A1000 попереджає користувача про необхідність проведення обслуговування деяких

Вентилятор

компонентів, таких як вентилятор або конденсатори.
Усунення гармонічних перешкод
Дросель постійного струму є стандартним елементом для зниження гармонік для всіх моделей
приводів вище 22 кВт. Вбудований, економить простір при установці.

Насос
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Металоріжуче устаткування
Функції

Переваги

Функція гальмування
рекуперацією

Функція гальмування рекуперацією може швидко зупинити двигун у разі відключення

Гальмування
перезбудженням

Функція гальмування рекуперацією
електроенергії, а не створювати небезпеку для обладнання, дозволяючи обертатися за
інерцією. Легко програмується під потреби застосування.

Імпульсний вхід
Імпульсний вихід
Перезапуск після
помилки
Функція пошуку
швидкості

Обмеження перенапруги
Особливо корисно для штампів та інших пресувальних машин, обмеження перенапруги
запобігає помилкам та збоям програм.
Візуальне програмування з DriveWorksEZ.
Легко налаштувати привод за допомогою комп’ютера.

Усунення перенапруги
Захист від
перевантаження
Векторне керування
струмом
Монітори терміну
служби

Функції безпеки
Функція безпечного відключення є стандартною для дотримання різних правил безпеки.
Векторне струмове управління
Захист підключеного устаткування, керуючи моментом обертання безпосередньо через
контроль та обмеження моменту, доступний для векторного керування струмом.

Drive WorksEZ
Серво-керування на 0 Гц
Застосування

Самодіагностика працездатності
Якщо є потреба в обслуговуванні деяких компонентів, таких як вентилятор або конденсатори,
ПЧ A1000 повідомляє користувача або контролер.
Клемний блок з функцією копіювання параметрів
Клемний блок можна підключати до іншого привода, не пошкоджуючи роз’єм, а вбудована
пам’ять створює резервні копії всіх параметрів, що дає значну економію часу при заміні

Прес

привода.

Металоріжучий верстат
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YASKAWA Перетворювачі частоти

Конвеєрні системи
Функції
Онлайн настройка
Гальмування
перезбудженням
Імпульсний вхід
Імпульсний вихід
Перезапуск після
помилки
Функція пошуку
швидкості
Усунення перенапруги
Захист від
перевантаження
Векторне керування
струмом
Монітори терміну
служби

Переваги
Готові додатки
Виберіть «конвеєр» (“Conveyor”) ПЧ A1000 автоматично програма розрахує оптимальну
продуктивність при роботі з конвеєром. Зберігає дорогоцінний час та дозволяє провести
миттєвий пуск обладнання.
Функція безпеки
Функція безпечного відключення є стандартною відповідно до правил техніки безпеки.
Висока економічність
Використовуйте ПЧ A1000 з синхронним двигуном, щоб заощадити на витратах. Окрім економії
енергії, зберігається висока продуктивність за рахунок усунення датчика зворотного зв’язку.
Гальмування перезбудженням
Можливість швидкої зупинки без використання гальмівного резистора (тільки IM двигунів).
Візуальне програмування з DriveWorksEZ.
Легко налаштувати привод за допомогою комп’ютера.

Drive WorksEZ
Серво-керування на 0 Гц
Застосування

Перевірка параметрів
Можливість швидко встановлювати будь-які налаштування за замовчуванням, якщо вони були
змінені.
Функції контролю терміну служби
Якщо є потреба в обслуговуванні деяких компонентів, таких як вентилятор або конденсатори,
ПЧ A1000 повідомляє користувача або контролер.

Конвеєр

Низький коефіцієнт гармонік
Щоб мінімізувати гармоніки спотворення, стабілізатор постійного струму наявний у всіх
моделях вище 22 кВт. Це дозволяє заощадити простір для встановлення та підключення.
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