
Тривалість відповіді

    < 0.5g

 <90% RH 

220V/380V/460/660V 

17

45Hz ~ 65Hz

75℃

-10 ~ 40℃ 

(Ω) (A) (A) (KW)

EM-BU1 20 6 33 0.75 ~ 18

EM-BU2 15 10 50 22 ~ 45

EM-BU3 7 15 100 55 ~ 110

EM-BU3H 5 40 150 132 ~ 160

EM-BU4H 3.5 50 200 187 ~  220

EM-BU5H 2.5 60 300 250 ~ 315

EM-BU3HA 5 40 150 132 ~ 160

EM-BU4HA 3.5 50 200 187 ~ 220

EM-BU5HA 2.5 60 300 250 ~ 315
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Опис:

Модель

Модельний ряд:

Гальмівний модуль

СпецифікаціяВміст

Живлення

Управління

Індикація і уставки

Умови експлуатації

Технічні характеристики:

Основна схема перетворювача.

Динамічне гальмо

Динамічне гальмо

з пультом

Типи специфікації

Сітка напруг

Сітка частот

Режими гальмування

Вібрація

Навколишня волога

Навколишня температура

Місце встановлення

Статус індикації

Оперативний моніторинг

Цифровий вхідний порт

Цифровий вихідний порт

Захист від перегріву

Функції захисту

Гістерезис напруги
Напруга відповіді

Автоматичний підбір напруги

В межах 1мС, алгоритм фільтрації шуму

Менше чим 10В

Перегрів,понад-струм і коротке замикання

Залежить від моделі

Залежить від моделі3 фази

(не роса)

ЕМ-BU Динамічний гальмівний модуль - це високо ефективна гальмівна система по канадській

 технології і широко застосовується для  ліфтів, кранів, виробництво машин, шахти.

  Підйомник, центрефуга і масляний насос в нафтовому родовищі і т.д.

 EM-BU Динамічний гальмівний  моудуль здатний звільнити енергію регенеровану

двигуном під час регулювання гальмівного опору таким чином, щоб виробляти достатній

гальмівний момент для забезпечення нормальної роботи інвертора і інших пристроїв.

один, та налаштування функції за допомогою програмного забезпечення.

один, та налаштування функції за допомогою програмного забезпечення.

Типи з індикцією  з живленням,авірійною сигналізацією, про перегорання  запобіжника 

  і індикація  текучого стану.

Види з панелями управління доступні з контролем робочих параметрів 

-напруги шини постійного струму  і температури всередині.

Установка Напруги

 спрацьовування

Для EM-BU2/BU3 серії, може бути встановлений джампер  в коротко замкнений. 

Для серії EM-BU3HA/4HA/5HA, може бути встановлений безпосередньо на панелі. 

Крите приміщення або бокс, < 1000 м висоти над рівнем моря, в місці не попадання 
прямих променів сонця, не вологе і без  пилу та агресивних газів.

і хорошою вентиляцією.

Вхід 

вхід випрямляча міста зовнішній реактор змінна частота IGBT 

вихід 

Мін. Опір Номін. струм Пік. струм Потужність


