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Индустриален партньор

За всички, които гледат напред
Вече повече от 20 години KEB доставя висококачествени честотни инвертори за
асансьорната индустрия. Повече от 90.000 задвижвания на KEB са монтирани в
асансьори и ескалатори по целия свят.
Без значение дали е хотел на Френската ривиера, Таймс Скуеър в Ню Йорк, Германското
консулство в Берлин или жилищен район в Шанхай – всекидневно милиони хора
използват асансьори и ескалатори, които се управляват от задвижванията на KEB.
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Всичко, от което се нуждае един асансьор
KEB COMBIVERT F5 Lift е базиран на стандартният честотен инвертор COMBIVERT F5
и обединява всички предимства на индустриалните задвижвания на KEB, както и
дълготрайният опит на компанията в областта на асансьорната индустрия.
Тази серия честотни инвертори предлага висока надеждност и големи възможности за
реализиране на различни приложения.
•
•
•
•
•

Налични са честотни инвертори COMBIVERT F5 Lift за мощности от 1,5kW до 110kW.
Всички габарити са оптимизирани да заемат възможно най-малко място.
Всички платки са лакирани за ограничаване влиянието на околната среда (напр. прах)
Носещата честота е 16 kHz с автоматично занижаване на номиналните характеристики.
Вътрешните вентилатори се управляват термостатично, за намаляванена шумa, когато
асансьора не се използва.
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Всичко, от което се нуждае един асансьор
COMBIVERT F5 Lift е честотен инвертор, който може да се използва за всякакви
видове подемни машини.
•

Асинхронни, работещи без обратна връзка и с редуктор

•

Асинхронни, работещи с обратна връзка и с редуктор

•

Синхронни с редуктор

•

Синхронни без редуктор
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Най-доброто решение за модернизация на стари асансьори
Често пъти се изисква много време и усилия за да се монтира енкодер на по-стари
машини, а в някои случаи това дори е невъзможно. В този случай най-доброто и лесно
решение е машината да работи без обратна връзка.
KEB COMBIVERT F5 Lift осигурява отлични характеристики при работа без обратна
връзка. Автоматичната конфигурация само чрез данните от идентификационната табела
на асансьора и двигателя осигуряват лесен пуск и най-кратко време за придвижване от
етаж до етаж за комфортно превозване на пътници.
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Най-доброто решение за модернизация на стари асансьори
За максимална безопасност по време на работа на асансьорa,
честотният инвертор проверява тока на изходните фази по
време на работа и преди отварянето на спирачката.
F5 Lift, работещ без обратна връзка може да се използва и
при нови асансьорни инсталации. Той е подходящ за различни
типове асинхронни двигатели работещи, както със стари
червячни редуктори, така и с високопроизводителни
планетарни редуктори.
Налични са специални версии изработени за нашите
партньори ISA – Германия и Setec – Белгия, включващи
честотен инвертор, дросел, спирачка и мрежови контакториедно готово за монтаж цялостно решение.
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Разумно проектиран инвертор
Само чрез добаване на интерфейсна платка COMBIVERT F5 Lift може да се използва за
работа с обратна връзка.
Поддържат се следните типове енкодери:
•

Инкрементален TTL

•

Инкрементален HTL с и без инверсия на сигналите

•

Аналогов Синус/ Косинус

•

EnDat, Hiperface, Biss, SSi, UVW

•

Резолвер

Високата скорост на предаване на сигнала от енкодера позволява
повече от 1.000.000 Inc./r
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Разумно проектиран инвертор
Бързото регулиране на скоростта осигурява точно следване на зададената крива на
скоростта по време на работа, което е основата за плавна и точна работа на един
асансьор. Подсигурен е и точният трансфер на товара при отваряне на спирачката.
Налични са и няколко функции на Входовете/ Изходите:
“в готовност”, управление на мрежовите контактори, управление на спирането, проверка
при намаляване на скоростта, предупреждение при отклонение от зададената скорост,
предупреждение за прегряване, мониторинг на спирачката и мрежовия контактор, бързо
спиране, функция UPS, безопасно освобождаване на спирачката и т.н.
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Повече от 10 години опит при работа с асансьори без редуктор
COMBIVERT F5 Lift може да се използва за асансьори, които работят с редуктор и за
такива, които работят без редуктор. Необходимо е да се избере правилният енкодер и
работните параметри на асансьора. Тези параметри бяха разработени в контекста на
асансьорната терминология. По този начин конфигурирането на задвижването става
бързо и лесно.
COMBIVERT F5 Lift може лесно и бързо да оптимизира работата на синхронни и
асинхронни двигатели, за подобряване на характеристиките им при ниски скорости.
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Повече от 10 години опит при работа с асансьори без редуктор
При спешна евакуация COMBIVERT F5 Lift може да работи с еднофазаво непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) - 230V AC. С
цел икономия на разходи и място устройството е с възможно най-малки
размери и поддържа функция EEDS (Evacuation Easy Direction Selection
– Лесно избиране на посока при евакуация).
Статичната настройка на полюсите е новото решение при F5 Lift. Това
позволява работа с най-различни видове синхронни двигатели с
инкрементален енкодер. По този начин се прави икономия на
разходите, които биха били необходими за енкодер, кабел за енкодера
и интерфейсна платка.
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Оптимумът
Работата по параболична функция за плавно тръгване и спиране е задължителна за
един инвертор за асансьор.
KEB COMBIVERT F5 Lift може да работи по такава параболична функция с която
скоростите на асансьора могат да се адаптират според разстоянията между отделните
етажи, а намаляването на скоростта се оптимизира автоматично. Тази функция може да
се използва при товарни и пътнически асансьори, които обслужват голям брой етажи.
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Оптимумът
Новаторският метод за управление на асансьор е следене на
позицията.
При тази функция инверторът получава позиция от контролера на
асансьора и директно достига тази позиция с максималната зададена
скорост. Тази функция е подходяща при работа със синхронни и
асинхронни двигатели, с или без енкодер на двигателя или с
допълнителен енкодер на вала.
Предимствата на тази система са очевидни:
•
•
•
•
•
•

лесен и бърз пуск
по-малко дейности по монтажа
оптимизиран профил на скоростта, съгласно времето за придвижване
абсолютно точно позициониране при спиране
избиране на нов етаж, докато асансьора е в движение
комфорт и оптимизирано превозване на пътници и т.н.
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Енергоспестяващ
В около 50% от случаите на работа на асансьора, двигателят работи като генератор и
връща обратно потенциалната енергия. Обикновено тази енергия се превръща в топлина
от спирачните съпротивления.
Тази топлина се отдава в машинното отделение и често пъти е нужна допълнителна
вентилация.
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Енергоспестяващ
След повече от 10 години опит в областта на регенеративните системи, KEB разработи
регенеративният инвертор COMBIVERT R6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

връща регенеративната енергия обратно в захранващата мрежа.
налични са инвертори за 18,5kVA и 45kVA.
висок к.п.д = 98%.
без необходимост от спирачни съпротивления.
по-малко разходи за охлаждане на машинното отделение.
може да работи, както със задвижвания на KEB, така и със задвижвания на други
производители, като всички предимства се запазват.
лесен за монтаж и пуск.
електромер за регенеративен и двигателен режим на работа, за отчитане на
ефикасността на регенеративната система.
възвращаемост на инвестициите за период около 2 – 3 години.г

Индустриален партньор

Съвременна технология – цялостна гама филтри
EN 12015 регламентира изискванията към високочестотните смущения и броят на
нискочестотните хармоници при асансьорите.
KEB COMBILINE е серия филтри, проектирани съгласно стандарт EN 12015 (стандарт за
електромагнитна съвместимост) и оптимизирани за работа с асансьорни задвижвания.
Особено подходящи са за IT конфигурация на захранващата мрежа (специални схеми на
захранване, свързване в триъгълник).
По стандарт AC- или DC-дроселите не удолетворяват
изискванията за броя на нискочестотните хармоници,
съгласно EN 12015. За обезпечение на този стандарт
KEB предлага филтри за хармоници с общ брой на
хармониците в мрежата THD <= 15% и усреднен брой
на хармониците PWHD <= 38%.
Тези филтри използват синусоидалния ток от мрежата.
Затова к.п.д. е 98% и cos φ е 0,99. Налични са филтри за
хармоници с номинален ток от 2,4A до 460A. Имат малки
размери, тъй като всички намотки са поместени само
около едно ядро.
В допълнение са налични филтри с THD <= 8% и PWHD <= 15%.
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Адаптивност
Вече повече от 10 години KEB снабдява асансьорната индустрия с
честотни инвертори. Използването на инвертори при задвижване на
ескалатори спестява енергия, предпазва механичните части за подълъг период от време и осигурява
по-голям комфорт при
превозване на пътници.
Ценово оптимизирания инвертор KEB COMBIVERT F5-C е идеалното
решение за задвижване на ескалатори.
Носещата честота от 16kHz осигурява безшумна работа.
За много дълги ескалатори с голям брой двигатели могат да се
синхронизират до 8 честотни инвертора чрез контролерът
COMBICONTROL C5.
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Повече от 20 години…
1987

1-во поколение инвертори с GBT транзистори, тип 58
LSVF-инвертор за фирмата OTIS, Берлин.

1991

2-ро поколение инвертори за асансьори тип F2 с
векторен контрол, разпространени в Европа от SIEMENS.

1992

1-во задвижване с планетарен редуктор с индустриален
двигател с висок к.п.д. и спирачка от KEB с два
независими контура за безопасно спиране за фирмата
LM-Мюнхен.

1996

3-то поколение инвертори за асансьори тип F4 с
променлив векторен контрол.
Разработване на регенеративните инвертори тип R4.

1997

Два асансьора, работещи със задвижване с планетарен
редуктор 3 m/s в пивоварна CARLSBERG, Дания и
застрахователна фирма LVM - Мюнхен, Германия.
Индустриален партньор

Повече от 20 години…
1998

Серво параметри за асансьор с двигатели с постоянни магнити без
редуктор.

2000

Специален потребителски софтуер за американския пазар.
Шест асансьора в Малайзия с асинхронен двигател без редуктор със
скорост от 3,5 m/s.

2001

Първи асансьори с ново поколение инвертори тип F5 без обратна
връзка.

2002

Ново табло за управление F4 за хиперфейс енкодери. Нова версия на
софтуера V3.0 за постоянно магнитни двигатели с висок въртящ
момент.

2003

Първи асансьори 2,5 m/s с позициониращ контролер, директен достъп.
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Повече от 20 години…
2005 4-то поколение инвертори за асансьори F5-Lift с позициониращ контролер, всичко
в едно. Развитие на THD-филтри, в съответствие с EN 12015.
2006 Асансьор с F5 позициониращ контролер и директен достъп до скорост от 5 m/s
на тестова кула в Нандзин, Китай. 2-ро поколение регенеративни инвертори, тип
R6.
2007 Три асансьора в Манхатън със скорост 5m/s. Повече от 50 асансьора в Ню Йорк
Арена (с честотни инвертори F4F Lift и F5 Lift) работят със скорост ≥ 3,5m/s.
2008 Подобрения на софтуера на F5 Lift за работа със синхронни двигатели без
редуктор само с инкрементален енкодер.
2010 Глобален стандарт: Софтуерът на САЩ и на Европа - заедно в LCD-пулта.
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Използват се в целия свят ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хотели – Лисабон, Португалия
Университети – Барселона, Испания
Университетска болница – Грац, Австрия
Министерство на финансите – Париж, Франция
Хотел “SAS” – Ница, Франция
Централен офис на компанията “Belgacom” – Брюксел, Белгия
Летище “Schiphol” – Амстердам, Холандия
Министерство на отбраната – Осло, Норвегия
Стадиона на футболния тим Шалке’ 04 – Гилзенкирхен, Германия
Пистата за Формула 1 “Хокенхайм” – близо до Хокехайм, Германия
Летище “Rhein-Main” – Франкфурт, Германия
Федерално канцлерство – Берлин, Германия
Международно летище – Дюселдорф, Германия
Филхармония Elb– Хамбург, Германия
Пътнически кораб “M.S. Sonnenkönigin”, пътуващ по езерото Констанц
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Използват се в целия свят ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общинска болница – Cayeli, Турция
Жилищни кооперации – Шарджа, Обединени Арабски Емирства
Яхта “M.Y. AlSalamah” – собственост на кралят на Саудитска Арабия
Президентски дворец – Република Бряг на слоновата кост
Национално радио “All Indian” – Ню Делхи, Индия
Метро станция ”Connaught Place” - Ню Делхи, Индия
Централна гара – Бейджинг, Република Китай
“Lily Tower Expo Ground” – Шенянг, Република Китай
Хотел “Ню Йорк” - Johor Bahu, Малайзия
Масачузетски технологичен институт – Бостън, САЩ
Хотел “Four Points Sheraton Soho Village” – Ню Йорк, САЩ
Стадион “Kinnick” на Университета Айова –Де Мойн, САЩ
Военна болница “William Beaumont” – Ел Пасо, САЩ
Седем звезден хотел – острови Търкс и Кайкос, Британска Индия
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Тагаком – Хърлеви и Сие СД
ул. ”Йордан Кювлиев” № 5
8800-Сливен
тел./ факс: +359 44 66 22 52
email: office@tagacom.com
web: www.tagacom.com
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