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1Мотор-редуктори WG20

Заснована в 1998 році, СВ АЛЬТЕРА сьогодні займає провідні 
позиції на українському ринку електротехніки і систем автоматизації 
технологічних процесів.

На сьогодні компанія налагодила ефективну співпрацю з низкою 
світових виробників обладнання і здатна запропонувати комплексні 
закінчені рішення для своїх замовників, які найкращим чином 
адаптовані до умов вітчизняних підприємств.

Вагоме місце у продуктовому портфелі компанії займають мотор-
редуктори та редуктори відомого світового виробника – компанії WEG. 
Продукція компанії WEG відповідає всім світовим стандартам, її якість 
підтверджена часом.

НОВА СЕРІЯ
  мотор-редукторів
    до 3500 Нм

Компанія СВ АЛЬТЕРА пропонує:

Офіси продажів в Києві та в 16-ти регіональних 
представництвах СВ АЛЬТЕРА у великих містах України. 

Зручний для пошуку та інформативний сайт www.weg.kiev.ua

Великий склад, який має більш як 10 000 номенклатурних 
позицій мотор-редукторів. Ми завжди готові підтримувати на 
складі продукцію з урахуванням потреб наших клієнтів

Конкурентні ціни та гнучка система знижок дають 
можливість надати оптимальну цінову пропозицію

Відділ сервісу і обслуговування здійснює комбінаційну 
зборку циліндричних, черв’ячних, планетарних редукторів 
з двигунами змінного або постійного струму, а також 
післяпродажний сервіс.
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WG20 – це перша лінійка мотор-редукторів, яка буде випускатися під маркою WEG. Продук-
това лінійка охоплює циліндричні співвісні редуктори, редуктори з паралельними валами і ци-
ліндро-конічні редуктори зі значеннями крутного моменту від 50 до 18000 Нм. Завдяки но-
вій конструкції корпусу двоступеневі редуктори мають великий набір передатних чисел. Легкі 
алюмінієві корпуси редукторів з крутним моментом до 600 Нм і чавунні корпуси, починаючи з 
800 Нм, забезпечують високу гнучкість і надійність обладнання для широкого кола застосу-
вань.

Відповідність 
запитам ринку

Мотор-редуктор WG20 спроектова-
ний так, щоб ідеально підходити за монтажними і га-
баритними розмірами до більшості існуючих, а також 
нових систем, при цьому встановлення не вимагає 
жодних зусиль. Даний продукт, завдяки гнучкості 
збірки, також дуже легко модифікувати прямо на міс-
ці встановлення.

Висока 
ефективність
Двоступенева конструкція і великий 

діапазон передатних чисел робить дану лінійку редук-
торів високоефективною. Більш того, продукти серії 
WG20 демонструють виключно низькі значення втра-
ти потужності.
Компактність нової конструкції також позитивно по-
значилася на кількості мастильного матеріалу, що за-
ливається. До того ж, втрати на тертя помітно знизи-
лися, що дозволило додатково збільшити сервісні 
інтервали інспекцій ущільнень і заміни мастила, тим 
самим ще більше знижуючи експлуатаційні витрати, а 
мотор-редуктори до 600 Нм в принципі не вимагають
технічного обслуговування і заміни мастила.

WG20
НОВЕ ПОКОЛІННЯ МОТОР-РЕДУКТОРІВ
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Оптимізований 
корпус

При розробці нової лінійки редукторів 
проектувальники приділили чималу увагу міцності 
конструкції.
Для зниження ваги на малих габаритах до 600 Нм, 
було прийняте рішення зробити корпус з алюмінію. 
Процес лиття під тиском, що використовується при 
виробництві, забезпечує гладку поверхню – це є вели-
кою перевагою для застосувань, які ставлять високі 
вимоги в плані гігієни. Новий корпус має високу тепло-
віддачу. Інтелектуально спроектована поверхня за-
безпечує кращий тепловідвід від внутрішніх деталей 
редуктора, сприяючи більш ефективній роботі і про-
довжуючи термін служби.

Корпуси редукторів, починаючи з 800 Нм, виробля-
ються за принципом MONOBLOC і відливаються з ча-
вуну. Це робить їх ще більш міцними і жорсткими.

Геометрія зачеплення також була покращена завдяки 
розрахункам із застосуванням методу кінцевих еле-
ментів. Отримана зубчаста поверхня є особливо міц-
ною.

Дотримання високого стандарту при виготовленні 
зубчатих колес не тільки гарантує надійну і плавну ро-
боту, але і збільшує довговічність.

Низький рівень 
шуму

Мотор-редуктори WG20 характеризу-
ються плавною, безшумною роботою.
Високоякісні компоненти, які виробляються виключно 
всередині компанії, гарантують низький рівень шуму 
при роботі.
Навіть гнучка конструкція зубчастих коліс і маленька 
шестерня першого ступеня, яка забезпечує більш 
низькі значення кутової швидкості, ще більше знижу-
ють рівень шуму.

Оптимізований простір всередині корпусу допускає 
роботу редуктора з мінімальним об’ємом мастила, що 
додатково дозволяє знизити витрати.

Істотні поліпшення були зроблені на вхідній стороні. 
Гальмівні підшипникові щити і клемна коробка елек-
тродвигунів до 132-го габариту тепер виробляються з 
алюмінію, що значно знижує вагу обладнання.
Електродвигуни в чавунному корпусі, з 160-го по 250-й 
габарит, розроблені та виготовляються за тими ж но-
вітніми технологіями, як і флагмани компанії WEG – 
електродвигуни W22. Розміри клемних коробок також 
були оптимізовані для зручності доступу і підключення.
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C00 C01 C03 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C13 C14 C16

Крутний момент [Нм] 50 85 200 400 600 820 1550 3000 4500 8000 13000 18000

Число ступенів 2 2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Діапазон передатних 
чисел

2,44-47,44 3,09-66,5 3,34-286,32 3,83-328,43 3,73-375,71 5,30-351,33 5,12-368,94 4,22-306,73 4,19-246,43 4,00 - 204,88 5,17 - 206,88 5,96 - 234,67

Діапазон вихідних
швидкостей при вхідній
швидкості 1400 об/хв 
і при 50 Гц

[об/
хв]

29 - 573 21 - 453 4 - 419 4 - 365 3 - 375 4 - 264 4 - 274 5 - 332  6 - 334 7 - 375 7 - 290 6 - 252

Діапазон потужностей [кВт] 0,12 - 0,75 0,12 - 1,5 0,12 - 3 0,12 - 7,5 0,12 - 9,2 0,12 - 15 0,18 - 22 0,55 - 30 1,1 - 30 4 - 55 4 - 75 11 - 75

Параметри суцільного/
порожнистого валів

[мм] 20 × 40 20 × 40 25 × 50
30 × 60 
35 × 70

35 × 70 40 × 80 50 × 100 60 × 120 70 × 140 90 × 170 110 × 210 120 × 210

Фланець на виході,
згідно IEC

[мм] 120/140/160 120/140/160
120/140/ 
160/200

160/200/250 200/250 250/300 300/350 350/450 350/450 450/550 450/550 550/660

Матеріал корпусу Алюміній Чавун Чавун

Характеристики

Гвинтові редуктори пропонуються у дванадцятьох розмірах 
корпусу для номінальних крутних моментів від 50 до 18000 
Нм і доступні як в конструкції з лапами, так і з фланцями. 
Незважаючи на те, що два менших редуктора (C00 та C01) 
здатні реалізувати свій повний потенціал лише з двома 
ступенями, більші (C03–C16) доступні як у дво-, так і у 
триступеневій версії для тих застосувань, що мають більш 
високий діапазон крутного моменту.

серія С
МОТОР-РЕДУКТОРИ
WG20

Типові застосування

Переробка 
корисних копалин

Конвеєри вертикальніВидобуток 
корисних копалин

Металургійна помисловість
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C00 C01 C03 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C13 C14 C16

Крутний момент [Нм] 50 85 200 400 600 820 1550 3000 4500 8000 13000 18000

Число ступенів 2 2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Діапазон передатних 
чисел

2,44-47,44 3,09-66,5 3,34-286,32 3,83-328,43 3,73-375,71 5,30-351,33 5,12-368,94 4,22-306,73 4,19-246,43 4,00 - 204,88 5,17 - 206,88 5,96 - 234,67

Діапазон вихідних
швидкостей при вхідній
швидкості 1400 об/хв 
і при 50 Гц

[об/
хв]

29 - 573 21 - 453 4 - 419 4 - 365 3 - 375 4 - 264 4 - 274 5 - 332  6 - 334 7 - 375 7 - 290 6 - 252

Діапазон потужностей [кВт] 0,12 - 0,75 0,12 - 1,5 0,12 - 3 0,12 - 7,5 0,12 - 9,2 0,12 - 15 0,18 - 22 0,55 - 30 1,1 - 30 4 - 55 4 - 75 11 - 75

Параметри суцільного/
порожнистого валів

[мм] 20 × 40 20 × 40 25 × 50
30 × 60 
35 × 70

35 × 70 40 × 80 50 × 100 60 × 120 70 × 140 90 × 170 110 × 210 120 × 210

Фланець на виході,
згідно IEC

[мм] 120/140/160 120/140/160
120/140/ 
160/200

160/200/250 200/250 250/300 300/350 350/450 350/450 450/550 450/550 550/660

Матеріал корпусу Алюміній Чавун Чавун

Cтандартизація
приєднувальних розмірів
Завдяки відповідності найкритичніших для 
монтажу розмірів до вже існуючого на ринку 
обладнання, конструкція дозволяє легко 
інтегрувати мотор-редуктори WG20 практично 
в будь-яку систему.

Виконання

Гірничо-збагачувальний комбінат

Виконання

Євро адаптер Серво адаптер Вхідний вал

ЛапиФланець B14Лапа та фланець B5 Фланець без лап

Фланець B14 на лапах
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F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F12 F15

Крутний момент [Нм] 130 220 400 600 820 1500 3000 4500 8000 13000 18000

Число ступенів 2 2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Діапазон передатних 
чисел

3,93 - 97,85 3,85 - 70,17 4,42 - 422,98 5,17 - 487,67 4,41 - 412,64 4,29 - 305,42 4,09 - 358,52 4,16 - 288,50 4,38 - 246,57 4,64 - 220,67 5,84 - 259,81

Діапазон вихідних
швидкостей при вхідній
швидкості 1400 об/хв 
і при 50 Гц

[об/
хв]

14  - 356 20  - 363 3 - 316 3  - 271 3 - 317 5 - 327 4 - 343 5 - 337 6 - 342 7 - 323 6 - 257

Діапазон потужностей [кВт] 0,12 - 1,5 0,12 - 3 0,12 - 3 0,12 - 9,2 0,12 - 15 0,12 - 15 0,55 - 22 0,55 - 30 4 - 55 4 - 75 11 - 75

Параметри суцільного/
порожнистого валів

[мм] 25 × 50 / 25 25 × 50 / 30 30 × 60 / 35 35 × 70 / 40 40 × 80 / 40 50 × 100 / 50 60 × 120 / 60 70 × 140 / 70 90 × 170 / 90
110 × 210 / 

100
120 × 210 / 

120

Фланець на виході,
згідно IEC

[мм] 160 160 200 250 250 300 350/450 350/450 450 550 660

Матеріал корпусу Алюміній Чавун Чавун

Характеристики

Завдяки їх структурній конструкції, паралельні вали-редуктори 
особливо підходять для застосування в конвеєрній технології. 
Всі 11 розмірів можуть бути обладнані або порожнистим валом, 
вихідним валом, монтажним фланцем або усадочним диском.
Діапазон відношень розмірів редуктора F04 до F15 можна роз-
ширити на третю ступінь передачі.

серія F
МОТОР-РЕДУКТОРИ 
З ПАРАЛЕЛЬНИМ 
ВАЛОМ WG20

Типові застосування

Цукрова промисловість Підйомно-транспортні 
механізми

Переробка гуми Транспортери
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F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F12 F15

Крутний момент [Нм] 130 220 400 600 820 1500 3000 4500 8000 13000 18000

Число ступенів 2 2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Діапазон передатних 
чисел

3,93 - 97,85 3,85 - 70,17 4,42 - 422,98 5,17 - 487,67 4,41 - 412,64 4,29 - 305,42 4,09 - 358,52 4,16 - 288,50 4,38 - 246,57 4,64 - 220,67 5,84 - 259,81

Діапазон вихідних
швидкостей при вхідній
швидкості 1400 об/хв 
і при 50 Гц

[об/
хв]

14  - 356 20  - 363 3 - 316 3  - 271 3 - 317 5 - 327 4 - 343 5 - 337 6 - 342 7 - 323 6 - 257

Діапазон потужностей [кВт] 0,12 - 1,5 0,12 - 3 0,12 - 3 0,12 - 9,2 0,12 - 15 0,12 - 15 0,55 - 22 0,55 - 30 4 - 55 4 - 75 11 - 75

Параметри суцільного/
порожнистого валів

[мм] 25 × 50 / 25 25 × 50 / 30 30 × 60 / 35 35 × 70 / 40 40 × 80 / 40 50 × 100 / 50 60 × 120 / 60 70 × 140 / 70 90 × 170 / 90
110 × 210 / 

100
120 × 210 / 

120

Фланець на виході,
згідно IEC

[мм] 160 160 200 250 250 300 350/450 350/450 450 550 660

Матеріал корпусу Алюміній Чавун Чавун

Cтандартизація
приєднувальних розмірів
Завдяки відповідності найкритичніших для 
монтажу розмірів до вже існуючого на ринку 
обладнання, конструкція дозволяє легко 
інтегрувати мотор-редуктори WG20 практично 
в будь-яку систему.

Виконання

Пустотілий вал 
із затискним диском 

і гумовим буфером

Євро адаптер Серво адаптер Вхідний вал

З вихідним валомПустотілий вал 
із затискним диском

Вихідний вал з обох сторін Фланець типу B5
з вихідним валом

Фланець типу B5 
з пустотілим валом 

і із затискним диском

Із суцільним вихідним валомФланець типу B5
з пустотілим валом

Із затискним диском 
і моментним важелем
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Циліндро-конічні мотор-редуктори підходять для безлічі за-
стосувань. За замовчуванням, це двоступеневі редуктори, 
починаючи з 200 Нм можливе додавання третьої ступені.
Редуктори серії K доступні з пустотілим валом, цільним ви-
хідним валом, стяжним диском, моментним важелем або на 
фланці.

K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K12 K15

Крутний момент [Нм] 110 200 400 600 820 1550 3000 4500 8000 13000 18000

Число ступенів 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Діапазон передатних 
чисел

3,82 - 68,88 4,17 - 217,88 5,05 - 277,79 4,27 - 245,7 4,94 - 198 7,91 - 256,14 7,45 - 206,12 6,94 - 169,25 6,64 - 140,95 6,60 - 151,11 8,61 - 146,69

Діапазон вихідних
швидкостей при вхідній
швидкості 1400 об/хв 
і при 50 Гц

[об/
хв]

20  - 366 6  - 335 5  - 277 5  - 327 7 - 283 6 - 177 7 - 188 8 - 202 11 - 226 10 - 227 10 - 174

Діапазон потужностей [кВт] 0,12 - 1,5 0,12 - 3 0,12 - 4 0,12 - 9,2 0,18 - 9,2 0,25 - 15 0,55 - 22 1,1 - 30 4 - 55 4 - 75 11 - 75

Параметри суцільного/
порожнистого валів

[мм]
20 × 40  

25 × 50 / 25
25 × 50 / 30 30 × 60 / 35 35 × 70 / 40 40 × 80 / 40 50 × 100 / 50 60 × 120 / 60 70 × 140 / 70 90 × 170 / 90

110 × 210 / 
100

120 × 210 / 
120

Фланець на виході,
згідно IEC

[мм] 160 160 200 250 250 300 350/450 350/450 450 550 660

Матеріал корпусу Алюміній Чавун Чавун

 Конвеєри вертикальні Конвеєри горизонтальні Видобуток і переробка 
корисних копалин

Елеватори, портові термінали

Типові застосування

серія K
ЦИЛІНДРО-КОНІЧНІ 
МОТОР-РЕДУКТОРИ
WG20

Характеристики
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K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K12 K15

Крутний момент [Нм] 110 200 400 600 820 1550 3000 4500 8000 13000 18000

Число ступенів 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Діапазон передатних 
чисел

3,82 - 68,88 4,17 - 217,88 5,05 - 277,79 4,27 - 245,7 4,94 - 198 7,91 - 256,14 7,45 - 206,12 6,94 - 169,25 6,64 - 140,95 6,60 - 151,11 8,61 - 146,69

Діапазон вихідних
швидкостей при вхідній
швидкості 1400 об/хв 
і при 50 Гц

[об/
хв]

20  - 366 6  - 335 5  - 277 5  - 327 7 - 283 6 - 177 7 - 188 8 - 202 11 - 226 10 - 227 10 - 174

Діапазон потужностей [кВт] 0,12 - 1,5 0,12 - 3 0,12 - 4 0,12 - 9,2 0,18 - 9,2 0,25 - 15 0,55 - 22 1,1 - 30 4 - 55 4 - 75 11 - 75

Параметри суцільного/
порожнистого валів

[мм]
20 × 40  

25 × 50 / 25
25 × 50 / 30 30 × 60 / 35 35 × 70 / 40 40 × 80 / 40 50 × 100 / 50 60 × 120 / 60 70 × 140 / 70 90 × 170 / 90

110 × 210 / 
100

120 × 210 / 
120

Фланець на виході,
згідно IEC

[мм] 160 160 200 250 250 300 350/450 350/450 450 550 660

Матеріал корпусу Алюміній Чавун Чавун

Із затискним диском 
і моментним важелем

Євро адаптер Серво адаптер Вхідний вал

Cтандартизація
приєднувальних розмірів

Виконання

Завдяки відповідності найкритичніших для 
монтажу розмірів до наявного на ринку 
обладнання, конструкція дозволяє легко 
інтегрувати мотор-редуктори WG20 практично 
в будь-яку систему.

З порожнистим валомПорожнистий вал 
із затискним диском

Вихідний вал з обох боків Фланець типу B5
з вихідним валом

Фланець типу B5 
з порожнистим валом 
і із затискним диском

Із суцільним вихідним валомФланець типу B5
з порожнистим валом

Порожнистий вал 
і моментний важіль
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WEG, світовий лідер в галузі приводних технологій, наразі пропонує клієнтам комплексне рішення для 
децентралізованого приводу, що складається з редукторів серії WG20, двигунів EUSAS та перетворю-
вачів частоти MW500. Серія перетворювачів MW500 виробляється потужністю в діапазоні від 0,12 до 
9,2 кВт для напруги живлення 380– 480 В в трьох типорозмірах (A, B і C), а також від 0,12 до 1,5 кВт із 
живленням 220–240 В для роботи із мотор- редуктором серії WG20. При відповідному підключенні дви-
гуна EUSAS із редуктором WG20 до перетворювача частоти MW500 можна забезпечити подвійну потуж-
ність на вихідному валу редуктора, у порівнянні із схемою підключення від стандартної мережі живлення.

Перевагою використання такого рішення є те, що децентралізовану приводну систему значно легше 
об’єднувати в промислову мережу передачі даних по одній шині. Також декілька приводів можна підклю-
чити через окремі шини передачі даних, тоді як лінія живлення потім проходить петлею, що забезпечує 
значно меншу довжину кабелю. На відміну від такого рішення при використанні загальної шафи керуван-
ня, від кожного перетворювача частоти слід тягнути свій кабель до відповідного двигуна. Децентралізо-
ваний привід легко встановити та обслуговувати, тобто час простою обладнання значно скорочується. 
Поєднання редукторного двигуна WG20 з децентралізованим регулятором частоти MW500 дозволяє 
незалежно керувати швидкістю та крутним моментом. Це ефективний спосіб енергозбереження засо-
бами електропривода, оскільки забезпечує формування лише тієї  потужності, яку потребує споживач.

Надміцна конструкція корпусу MW500 із захистом IP66 та NEMA 4X 
означає, що перетворювач частоти може бути прикріплений без-
посередньо до рами клемної коробки двигуна або (за допомогою 
перехідної пластини) до стіни, що робить його ідеальним рішен-
ням для застосування назовні приміщень. Це позбавляє потреби 
використовувати довгі кабелі між двигуном та перетворювачем, а 
також розподільну шафу, що зменшує зусилля та витрати на вста-
новлення та введення в експлуатацію обладнання.  

КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ВІД WEG 
НА БАЗІ МОТОР- РЕДУКТОРІВ WG20 
ТА ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ MW500

MW500: Міцна конструкція для 
внутрішніх та відкритих приміщень
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Перетворювач MW500 має функціональний блок енергозбереження, який дозволяє зменшити напругу 
двигуна при зменшенні навантаження. Це забезпечує значну економію енергії, особливо при неповному 
навантаженні двигуна.

У стандартному варіанті MW500 оснащений ПІД-
регулятором технологічного процесу та вбудованим про-
грамовним логічним контролером з широким набором 
функцій, а також підтримує як керування вектором напруги 
(VVW), так і для регулювання згідно налаштовуваної харак-
теристики V/f. Перетворювач містить вбудований фільтр 
електромагнітної сумісності (категорія C2, відповідно до 
EN 61800 3). Аналоговий потенціометр завдання швидко-
сті також входить до складу перетворювача частоти: його 
можна використовувати для керування швидкістю асин-
хронного двигуна без необхідності використання пульта 
дистанційного керування. Однак за потреби користувачі 
можуть також керувати швидкістю за допомогою просто-
го, зручного пульта дистанційного керування (постачаєть-
ся окремо). Три світлодіоди, розміщені на верхній поверхні 
інвертора, використовуються для індикації робочого ста-
ну, сповіщення про тривоги або помилки в роботі. Іншою 
опцією є вбудований вимикач від мережі, що забезпечує 
безпечне та просте обслуговування. Спеціальне лакове 
покриття (МЕК 60721 3 3, категорія 3C2), захищає електро-
нні плати MW500 від пилу, вологи та дії хімічних речовин. 
Перетворювач частоти має сертифікацію згідно стандартів 
CE, cUL та EAC.
Щоб максимізувати універсальність пристрою, можна 
використовувати додаткові модулі розширення, доступні 
для MW500, що містять цифрові входи та виходи, а та-
кож забезпечують роботу по протоколах зв’язку, таких як 
CANopen, DeviceNet та Profibus-DP. Прикладне програмне 
забезпечення на базі Windows SuperDrive G2 використову-
ється для налаштування, контролю та моніторингу MW500 
та доступне для безкоштовного завантаження з веб -сайту 
виробника WEG.

Енергозбереження забезпечує очевидні переваги

Зрозуміла функціональність – просте керування
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Helimax 
РЕДУКТОРИ
ІНДУСТРІАЛЬНІ

HELIMAX індустріальні циліндричні та 
циліндро-конічні мотор-редуктори, доступні 
з передатним числом від 1,12 до 355 і 
вихідним моментом від 2000 до 500 000 Нм. 
Монолітний або розбірний корпус.

Типові застосування

Дробарки

Шарові млини

Підйомні механізми Вертикальні та горизонтальні елеваторні конвеєри

Видобуток і переробка корисних копалин

Перекидачі вагонів
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РЕДУКТОРИ ДЛЯ ЕКСТРУДЕРІВ

РЕДУКТОРИ ДЛЯ ГРАДИРЕНЬ

Конічні роликові підшипники.
Вихідний фланець комплектуються роликовими підшипника-
ми для витримування значних осьових навантажень, що 
створюються екструдером. Поставляється як редуктор або 
мотор-редуктор в комплекті з двигуном WEG, який приво-
диться в рух від частотного перетворювача.
Передатне число: 5,51 до 28
Крутний момент: від 680 до 13000 Нм
Вихідний вал: порожнистий, спеціальний для екструдерів

Сферичні роликові підшипники.
Пристосований для важких умов роботи: ущільню-
вачі Viton, фланець двигуна зі зливом для виходу 
води, антикорозійне покриття, спеціальний повітря-
ний фільтр, датчик температури PT100 (додатково), 
система примусового змащування.
Передатне число: 9, 10 або 11,2
Потужність: 75, 90 або 110 кВт 
Вихідний вал: цілісний, спеціальний для градирень.

Сферичні роликові підшипники.
Вихідний фланець комплектуються роликовими підшипни-
ками для витримування значних осьових навантажень, що 
створюються екструдером. Робоче положення – вертикаль-
не. Опціонально доступні додаткові системи охолодження.
Передатне число: 6,3 до 18
Крутний момент: від 4000 до 30000 Н

Vertimax. Виконання для екструдерів

Helimax. Виконання для градирень

Helimax. Виконання для екструдерів
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Алюмінієві двигуни останнього покоління до габариту 132 відрізняються завдяки зручно-
му дизайну класу ефективності IE3 та надійній якості в різних галузях промисловості. 
Оптимізована конструкція фланців та алюмінієвої клемної коробки також призводить до 
суттєвого зниження ваги. Завдяки спеціальному широкому діапазону намотування та 
клемному блоку з дев’ятьма болтами гарантується гнучка експлуатація в будь-якій точці 
світу.

Потужність 0,12–9,2 кВт

Кількість полюсів 4 та 6

Габарити IEC 63–132

Напруга 110–480 В, 50/60 Гц

Клас енергоефективності IE1, IE3

Клас ізоляції F

Ступінь захисту IP55

Матеріал корпуса Алюміній

Датчики в обмотці
біметалічний
вимикач 
та PTC-термистор

Робота з ПЧ до 460 В

Системи сертифікації CE, UL/CSA, EAC

Характеристики (за замовчуванням)

Просто переключіться та 
використовуйте по всьому світу

M

100%

50(60)Гц 100(120)Гц f

СТАНДАРТНИЙ ДВИГУН

МОДУЛЬНИЙ

P
200%

100%

50(60)Гц 100(120)Гц f

СТАНДАРТНИЙ ДВИГУН

МОДУЛЬНИЙ

Спеціальна обмотка мотора широкого діапазону дозволяє вибрати до чотирьох 
різних рівнів напруги (зірка, дельта, подвійна зірка та подвійна дельта) за 
допомогою дванадцяти слотів підключення 9-болтового клемного блоку. Це 
дозволяє використовувати модульні двигуни майже з будь-якою мережевою 
напругою та частотою по всьому світу. Крім того, розміри клемної коробки були 
змінені для зручності доступу.

Номінальний крутний момент 
до подвійної номінальної швидкості

Подвійна (номінальна) потужність 
при подвійній номінальній швидкості

Характеристика 100 Гц – подвоєна потужність
Модульні двигуни до габариту 250 ідеально підходять для роботи з електронним регулюванням швидкості. Характеристика 
напруги/частоти 87/100/120 Гц дозволяє працювати в режимі інвертора частоти навіть без спеціальних обмоток. Це 
дозволяє подвоїти номінальну вихідну потужність без втрати крутного моменту.

Алюмінієвий
МОДУЛЬНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ ДВИГУН WG20
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Моторні модулі для алюмінієвих і чавунних двигунів

Електромагнітне гальмо Примусова вентиляція Інкрементний енкодер 
(примусова вентиляція)

Особливою перевагою модульного діапазону двигунів є можливість додати системні набори до стандартної моделі. Це дозволяє 
за допомогою додаткових модулів адаптувати двигун до індивідуальних потреб клієнта.
Наявні модулі двигуна включають одинарні та подвійні гальмівні системи, вентиляційні системи, розширені системи клемної 
коробки, системи датчиків (всередині та зовні кришки вентилятора), задні упори, захисні ковпачки та ручне колесо.

Нещодавно розроблені цілісні двигуни у габаритах від 160 до 250 належать до останньо-
го покоління сімейства двигунів W22. Завдяки інноваційному дизайну, ці двигуни гаранту-
ють максимальну цінність для користувача та працюють з найвищою ефективністю та 
надійністю. Трифазні двигуни потужністю від 11 до 75 кВт доступні до класу енергоефек-
тивності IE4, вони можуть працювати від мережі та сертифіковані для використання на 
всіх важливих ринках світу.

Потужність 11–75 kW

Кількість полюсів 4

Габарити IEC 160–250

Напруга 190–690 В, 50/60 Гц

Клас енергоефективності до IE4

Клас ізоляції F

Ступінь захисту IP55

Матеріал корпуса Чавун

Датчики в обмотці PTC-термистор

Робота з ПЧ до 460 В

Системи сертифікації CE, UL/CSA, EAC

Характеристики (за замовчуванням)

Чавунний
МОДУЛЬНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ ДВИГУН WG20
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СПЕЦІАЛЬНІ МОТОР-РЕДУКТОРИ

для мішалок та екструдерів

Підсилений підшипник
Герметизація

Система ущільнення редуктора мішалки 
захищає перемішуване середовище від 
забруднення трансмісійним мастилом.
В основному вона складається з трьох 
незалежних ущільнювальних точок. У разі 
протікання через зношення ущільнювального 
кільця, мастило переходить через краплинний 
диск у збиральну порожнину. У цей момент 
воно може бути відображене мастильним 
склом або давачем мастила.

WATT Drive розробило спеціальну серію мо-
тор-редукторів з рознесеними підшипниками.  
Роликові підшипники рознесені на більшу від-
стань, ніж у стандартних виробах. Це дозволяє 
їх використання при дуже великих радіальних і 
осьових навантаженнях.
Редуктори можуть використовуватися напряму 
без розвантажувальних пристроїв в обладнанні. 
Констукція редуктора дозволяє кріпити облад-
нання прямо на редуктор. Це дуже компактна 
система, що дозволяє економити кошти при ви-
готовленні обладнання.
Мотор-редуктори підходять для таких застосу-
вань, як: поверхневі аератори, мішалки, змішу-
вачі, екструдери тощо.
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Мотор–редуктори мішалки Watt Drive — ATEX 95

Мотор–редуктори мішалки Watt Drive 
— надійна робота в суворих промислових умовах та різних кліматичних 
умовах

серія AR серія FR серія KR

Потужність: 0,12 – 30 кВт
Крутний момент: 400 – 2 800 Нм
Передатне число: 4 – 4000

Потужність: 0,12 – 55 кВт
Крутний момент: 5000 – 14 000 Нм
Передатне число: 4 – 18 800

Потужність: 0,12 – 55 кВт
Крутний момент: 1000 – 14 000 Нм
Передатне число: 5,7 – 8600

Редуктори мішалки також можуть використовуватися в потенційно вибухонебезпечних ат-
мосферах відповідно до ATEX 95.
Приводи відповідають усім вимогам, що пред’являються до обладнання для використання 
в потенційно вибухонебезпечних зонах. Редуктори з системними адаптерами можна вико-
ристовувати як стандартні приводи категорій M2, 2 та 3.

Приводи, що використовуються як редуктори мішалки, піддаються надзвичайному впли-
ву навколишнього середовища, наприклад, хімікатів, вологи та бруду при встановленні на 
вулиці. Для подальшого підвищення функціональності та довговічності мотор-редукторів 
Watt Drive пропонує своїм клієнтам незліченну кількість варіантів. Починаючи зі спеціальних 
покриттів до низько- та високотемпературних версій, кожен редуктор пристосований до 
відповідного застосування.

З урахуванням цих вимог створені редуктори з додатковими властивостями:
g  Захищені від корозії гальма 
g  Більш надійний захист корпусу від корозії (спеціальне покриття для суворих атмосферних умов) 
g  Різноманітні варіанти опцій електродвигуна (протиконденсатний підігрів...)
g  Нержавіючий шильдик
g  Скляне вікно контролю мастила
g  Спеціальне мастило
g  Вентиляційний клапан високого тиску
g  Давач рівня мастила 
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серія W20
ЕЛЕКТРОДВИГУНИ

Електродвигуни W20, спроектовані на основі двигунів W21, 
розроблені спеціально для ринка пострадянських країн з 
урахуванням всіх необхідних характеристик і вимог замовників.

Станина, виготовлена з чавуну FC-200, не тільки має гарну 
теплопровідність, а й є досить міцною для роботи з найбільш 
агресивними середовищами. Для простоти комбінування всі 
електродвигуни, починаючи з габариту 112M, оснащені кільцями.

Як і станина електродвигунів W20, підшипникові щити з 
приводного і неприводного боку виготовлені з чавуну FC-200. 
Ця нова конструкція забезпечує низьку температуру валу під час 
роботи і поліпшену теплопередачу.

Додаткові опції
g  ступінь захисту: IP56
g  ущільнення підшипника:

- манжетне
- масляне

g  клас ізоляції: Н
g  тепловий захист: термістори для габаритів 255-355
g  роликові підшипники для габаритів 225-355

Застосування:
Насоси, вентилятори, центробіжні машини, ткацькі верстати,
шліфувальні верстати, охолодження, пакувальне обладнання

Коробка виводів електродвигуна, як і кожух вентилятора, виготовлена з листової сталі і має достатній внутрішній 
простір для безперешкодного з’єднання дротів. Коробку зручно встановлювати, при необхідності її можна 
повернути на 90 градусів.
З’єднувальні дроти відповідають стандарту IEC 60034-8 і підключаються до встановленої клемної панелі. 
Двигуни на 380 В укомплектовані клемної панеллю BMC.
Двигуни W20 відповідають всім очікуванням споживачів щодо ефективного використання енергії, експлуатаційних 
якостей і продуктивності.

	X потужність:
	X число полюсів:
	X частота:
	X напруга

	X габарит:
	X колір фарбування: 

0,18–355 кВт
2, 4, 6, 8
50 Гц
230/400 В (до габариту 100L)
400/690 В (від габариту 112М і вище)
від 80 до 355M/L
RAL7000 сірий
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серія W22
ЕЛЕКТРОДВИГУНИ

Енергоефективні рішення найвищої якості підвищують 
продуктивність роботи обладнання і максимально знижують 
експлуатаційні витрати кінцевого споживача.

Серія двигунів W22 в порівнянні з двигунами інших виробників 
значно менше споживає електроенергії, має менший рівень шуму 
і вібрації, а також відрізняється високою надійністю, простотою 
технічного обслуговування і зниженою загальною вартістю 
експлуатації.

Ці двигуни відповідають всім очікуванням споживачів щодо  
ефективного використання енергії, експлуатаційних якостей 
і продуктивності.

Доступні варіанти двигунів:
g  стандартний ККД – IE1
g  підвищенний ККД – IE2
g  високий ККД – IE3
g  ККД преміум класу – IE4
g  багатошвидкісні двигуни
g  10 та 12 полюсів

Застосування:
Насоси, компресори, вентилятори, подрібнювачі, конвеєри, млини, відцентрові сепаратори, преси, підйомники, 
пакувальні машини, шліфувальне обладнання

0,12–500 кВт
2, 4, 6, 8
50 Гц
220–240/380–415 В (до габариту 100L)
380–415/660 В (від габариту 112М і вище)
від 63 до 355А/В
Рівень КПД IE4, IE3 — RAL6002 зелений
Рівень КПД IE2 — RAL5009 синій
Рівень КПД IE1 — RAL5007 синій

	X потужність:
	X число полюсів:
	X частота:
	X напруга:

	X габарит:
	X колір фарбування: 

Технічні характеристики Переваги

Нова конструкція корпусу
та підшипникових щитів

Висока механічна міцність і ефективне відведення тепла

Нова конструкція клемної 
коробки

Дизайн збільшеної клемної коробки зі скошеною кришкою гарантує простоту доступу і надійність роботи персоналу при 
обслуговуванні клем для підключення головного і допоміжного обладнання. Забезпечує можливість легкої і швидкої зміни 

монтажного положення клемної коробки (для корпусів від 225S/М до 355 А/В)

Низька робоча температура 
підшипників

Збільшений інтервал заміни мастила і строк служби підшипників

Ексклюзивна система
WSeal®

Ізолює внутрішні частини двигуна від попадання забруднюючих субстанцій та води (для корпусів від 225S/М до 355А/В)

Нова система вентиляції
 Конструкція ребер охолодження оптимізована для розподілу потоку охолоджуючого повітря по поверхні корпусу 

і зменшення рівня шуму

Цільнолиті лапи Жорсткість і простота встановлення і центрування

Система ізоляції WISE®
Підвищена електрична міцність обмотки статора і можливість експлуатації з перетворювачем частоти 

без пробою ізоляції при виникненні пікових перенапруг
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Аксесуари
WEG
ЕЛЕКТРОДВИГУНИ
З ДОДАТКОВИМ
ОБЛАДНАННЯМ

Двигуни WEG з встановленим гальмом призначені для роботи в 
складі обладнання, для якого потрібна швидка і надійна зупинка 
або точне позиціювання під навантаженням. Застосування 
електродвигунів WEG з гальмом дозволяє підвищити 
ефективність виробничих процесів внаслідок збільшення 
швидкості роботи машин і підвищення надійності.

Установка примусового обдування дозволяє використовувати 
стандартний загальнопромисловий електродвигун для більшості 
застосувань з регулюванням обертів виконавчого механізму.

Установка давача зворотного зв’язку дозволяє максимально 
точно підтримувати задану швидкість обертання електродвигуна 
при керуванні від перетворювача частоти.

Установка фланця дозволяє максимально гнучко 
використовувати наявний електродвигун при різних способах 
монтажу.

g  потужність: 0,12–37 кВт
g  число полюсів: 2, 4, 6 і 8
g  розмір: від 63 до 200L
g  частота: 50 Гц

Застосування:
Устаткування для упаковки, конвеєри, машини для мийки та бутилювання, механізми подачі, крани, підйомники, 
друкарські верстати, намотувальні/перемотувальні лінії, шиберні засувки, деревообробні верстати тощо.

g  Напруга:  220–240/380–415 В (до габариту 100L) 
  380–415/660 В (від габариту 112 м)
g  Колір фарбування: Рівень ККД IE3 – RAL6002 зелений 
            Рівень ККД IE2 – RAL5009 синій 
            Рівень ККД IE1 – RAL5007 синій

	X потужність:
	X число полюсів:
	X частота: 

Технічні характеристики Переваги

Високоефективна 
система гальмування

Для швидкого та безпечного гальмування, а також точного позиціювання під навантаженням, в поєднанні з низькими 
експлуатаційними витратами

Ручне вимкнення гальма Можливість вільного обертання двигуна під час аварійної ситуації або при необхідності

Можлива поставка двигуна 
з корпусом з алюмінієвого 

сплаву
Знижена вага при незмінній міцності

Система ізоляції WISE®
Підвищена електрична міцність обмотки статора і можливість роботи двигунів з живленням від перетворювачів частоти 

без пробою ізоляції при виникненні пікових перенапруг *

Примусове охолодження Забезпечує безперебійну роботу електродвигуна на низьких швидкостях з номінальним навантаженням без перегріву обмоток

Примусовий
обдув Енкодер

Гальма W22

Фланець

0,18 – 355 кВт
2, 4, 6, 8
50 Гц
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серія W22
ATEX
ВИБУХОЗАХИЩЕНІ
ЕЛЕКТРОДВИГУНИ

Компанія WEG приступила до випуску нової лінійки 
вибухозахищених електродвигунів W22X. Вони розроблені на базі 
моторів серії W22 і являють собою подальший розвиток двигунів, 
призначених для роботи в небезпечних зонах.

Ці двигуни характеризуються високим ККД, економічністю, 
низькими експлуатаційними витратами, збільшеним строком 
служби, низькими вимогами до обслуговування та високим рівнем 
надійності.

Двигун W22Xtb спеціально розроблений для забезпечення 
максимальної безпеки і високих експлуатаційних характеристик при 
роботі в потенційно вибухонебезпечному повітряному середовищі 
– зоні 21 (продукти переробки зерна і зернових культур, текстильні 
волокна, порошкова фарба, полімери тощо)

Двигуни W22Xn застосовуються в умовах, для яких характерно не тільки часте утворення горючих сумішей, 
а й пов’язаний з цим високий ризик займання. Двигуни повинні відповідати найсуворішим вимогам безпеки 
з метою захисту персоналу та обладнання.

	X потужність:
	X число полюсів:
	X частота:
	X напруга:

	X габарит:
	X колір фарбування: 

Доступні варіанти двигунів:
g  підвищений ККД – IE2
g  високий ККД – IE3
g  багатошвидкісні двигуни (схема підключення Даландера, незалежні обмотки)
g  10 і 12 полюсів

Застосування:
Насоси, компресори, вентилятори, дробарки, преси, підйомники та інше обладнання, яке працює у 
вибухонебезпечному середовищі, класифікованому як зона 1 і 2, групи небезпечного газу llA, llB або llC для 
моторів W22Xd; зона 21 і зона 22 для W22Xtb, зона 2 і зона 22 для W22Xn.

Технічні характеристики Переваги

Сертифікація 
для зон 21 та 22

Двигуни серії W22X також сертифіковані для застосування в середовищах, 
які характеризуються імовірною присутністю горючого пилу/волокон

Сертифікація Групи IIС Безпека при експлуатації в небезпечних зонах, для яких характерна наявність газоподібного водню і подібних газів

Захист Двигун може працювати в небезпечних середовищах, класифікованих як зона 1 і зона 2

Знижена температура 
поверхні корпусу

Безпека: захист від загоряння горючого пилу або волокон при контакті з двигуном

0,12–330 кВт
2, 4, 6, 8
50 Гц
220–240/380–415 В (до габарита 100L)
380–415/660 В (від габарита 112М і вище)
від 63 до 355M/L
Рівень КПД IE3 — RAL6002 зелений
Рівень КПД IE2 — RAL5009 синій
Рівень КПД IE1 — RAL5010 синій
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Модуль 
флешпамяті 
(CFW300-MMF 
аксесуари) 
завантаження 
і зберігання 
налаштувань 

2-слоти 
для модулів 
розширення

 

слот для модулів 
комунікації та 
потенціометра

 

RFI фільтр 
(CFW300- KFA/ 
B/C аксесуари) 
категорії С2 С3 

 

Більший захист від 
агресивних хімічних 
середовищ, стандартне 
покриття 3С2 класу 
для електронних схем 
стандарту IEC 60721-3-3

 

слот 
для додаткових 
входів/виходів

 

виносна 
клавіатура (HMI) 
(CFW300-KHMIR 
аксесуари)

 

легко- 
змінний 
вентилятор

серія CFW300
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ 
ЧАСТОТИ 0,18…7,5 кВТ

Функції:
g  пуск і регулювання швидкості двигуна 
g  прискорення, гальмування і зупинка 
g  енергозбереження 
g  ПІД-регулятор (витрата, тиск) 
g  захист двигуна і перетворювача 
g  робота в покроковому режимі 
g  переключення темпів розгону/гальмування

Застосування:
g  насоси, вентилятори, компресори
g  горизонтальне транспортування
g  спеціальні механізми

Технічні характеристики:
Мережа: 
g  1ф- змінний струм 230 В 
    потужності 0,18–2,2 кВт 
g  3ф- 400 В потужність 0,18–7,5 кВт

Вбудований потужний ПЛК 
із програмуванням стандарту IEC 61131-3

Інтерфейси промислових мереж: 
CANopen, Modbus, Profibus, Moudbus TCP

Економні та прості в керуванні,
«закривають» 99% технологічних задач

Назва Потужність, кВт

230В 1Ф

CFW300 A 01P6 S2 NB20 0,18

CFW300 A 02P6 S2 NB20 0,37

CFW300 A 06P0 S2 NB20 1,1

CFW300 A 07P3 S2 NB20 1,5

CFW300 A 04P0 S2 NB20 0,75

CFW300 B 10P0 B2 DB20 2,2

 400В 3Ф

CFW300 A 01P1 T4 NB20 0,37

CFW300 A 01P8 T4 NB20 0,75

CFW300 A 03P5 T4 NB20 1,5

CFW300 A 04P8 T4 NB20 2,2

CFW300 B 06P5 T4 NB20 3,0

CFW300 B 08P2 T4 NB20 4,0

CFW300 C 12P0 T4 NB20 5,5

CFW300 C 15P0 T4 NB20 7,5

Аксесуари та функціональні модулі

CFW300-CCAN модуль CAN

CFW300-CPDP модуль Profibus DP

CFW300-CRS485 модуль Modbus-RTU

CFW300-CUSB модуль-USB + 2 м кабелю

CFW300-KHMIR набір виносної 
клавіатури + 3 м кабелю
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Для того, щоб синхронізувати швидко-
сті подавального і приймального валів, 
застосовується потенціометр, що «тан-
цює». Він формує сигнал неузгодже-
ності, який в залежності від знаку 
додається до (або віднімається від) сиг-
налу завдання. В результаті змінюєть-
ся швидкість обертання приймального 
валу, забезпечуючи необхідну лінійну 
швидкість протягання плівки.

В даній схемі в якості давача зворотнього зв’яз-
ку по швидкості використовується індуктивний 
давач і металічна крильчатка, встановлена на 
валу двигуна або редуктора.
Число імпульсів, що формуються давачем про-
порційно дійсній швидкості обертання. Далі в 
контролері ПЧ обчислюється неузгодженість 
між заданою і реальною частотою і формується 
сигнал керування, направлений на зменшення 
неузгодженості.

Регулювання продуктивності насоса за допо-
могою перетворювача частоти дозволяє за-
безпечити стабільний тиск в системі. Вбудова-
ний ПІД-регулятор робить регулювання більш 
плавним і дає змогу уникнути різких коливань 
тиску та гідроударів. При зниженні швидко-
сті обертання насоса в два рази споживана 
потужність зменшуєтся у 8 разів! Економія 
електроенергії за рахунок зниження продук-
тивності насоса в години «відпочинку» окупає 
систему менше ніж за 1 рік. В подальшому це 
вже чистий прибуток.

ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ CFW300

Функції:
g  пуск і регулювання швидкості двигуна 
g  прискорення, гальмування і зупинка 
g  енергозбереження 
g  ПІД-регулятор (витрата, тиск) 
g  захист двигуна і перетворювача 
g  робота в покроковому режимі 
g  переключення темпів розгону/гальмування

Застосування:
g  насоси, вентилятори, компресори
g  горизонтальне транспортування
g  спеціальні механізми

Технічні характеристики:
Мережа: 
g  1ф- змінний струм 230 В 
    потужності 0,18–2,2 кВт 
g  3ф- 400 В потужність 0,18–7,5 кВт

Вбудований потужний ПЛК 
із програмуванням стандарту IEC 61131-3

Інтерфейси промислових мереж: 
CANopen, Modbus, Profibus, Moudbus TCP

Стабілізація швидкості протягання плівки

Контроль швидкості за допомогою індуктивного давача

Стабілізація тиску в системі водопостачання
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Захист мотор-редукторів, двигунів
Автоматичні вимикачі захисту двигуна

Автоматичні вимикачі MPW – Компактні та 
потужні рішення захисту для різних галузей 
промисловості. WEG пропонує триполюсні 
автоматичні вимикачі захисту двигуна серії 
MPW від 0,1 А до 100 А, які відповідають 
вимогам UL щодо самозахищених контролерів 
двигуна в додатках типу E та F. Широкий 
асортимент оснащення, що кріпиться, 
дозволяє швидко та компактно збирати 
групове керування двигуном. 

Стандартні функції 
g  Висока потужність переривання струмів 
короткого замикання до 65 кА і 100 кА (з 
обмежувачем струму) при 480 В змінного 
струму

g  Вбудований захист: відключення двигуна, 
захист від короткого замикання, керування 
двигуном та захист від перевантаження

g  Захист від втрати фази

g  Підходить для ручного керування двигуном 
та групового монтажу

Є дві доступні моделі: MPW16 з кнопками 
або MPW25/65/100 роторного типу. Обидві 
моделі мають індикацію відключення, що 
дозволяє оператору візуально визначити стан 
вимикача. Ручку пуску можна зафіксувати 
за допомогою навісного замка в положенні 
“ВИМК.”, забезпечуючи безпеку під час 
технічного обслуговування.

Широкий асортимент аксесуарів для MPW

g  Допоміжні контактні блоки та модулі зв’язку

g  Обмежувачі струму, заниженої напруги 
та блок шунта

g  Поворотні ручки наскрізних дверей  
та корпуси IEC 

g  Монтажні адаптери, шинні системи, захисні 
кришки, вставні наконечники, кришки для 
невикористаних клем та ізолятори

g  Комбіновані стартери UL з мотор-приводом
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Реле контролю температури двигунів та мотор-редукторів

RPW-PTC – реле контролю температури обмоток двигуна 
мотор-редуктора. Забезпечує захист обмоток двигуна від 
перегріву шляхом подачі сигналу на відключення пускової 
апаратури. Максимально адаптоване для електродвигунів 
та мотор-редукторів WEG.

Схема підключення реле контролю до термодавача двигуна

    

 16   18     A2

RPW PTC

 S1   S2    

Принцип роботи термодавача двигуна

Рекомендована схема 
підключення мотор-редуктора 
 

Мережа 
3 ф  380 В

А1–А2
Напруга живлення 

24–240 В AC/DC

S1–S2 PTC-давач

15–16–18 Вихід

Мотор-редуктор 
WG20

Захист 

RPW-PTC
Захист 

MPWДля безвідмовної та гарантованої 
довготривалої роботи мотор-
редукторів потрібно використовувати 
автоматичні вимикачі захисту двигуна 
та реле контролю температури.

Такі електричні апарати серії MPW, 
RPW-PTC максимально адаптовані 
для двигунів та мотор-редукторів WEG.

A1   15   A3



www.weg.kiev.ua

26 Мотор-редуктори WG20

Пристрої плавного пуску та перетворювачі частоти

Електромагнітні муфти та гальма

Перетворювачі частоти CFW11

Пристрій плавного пуску електродвигунів

Універсальні електромагнітні пружинні гальма серії ВFК458

Електромагнітні муфти та гальма серії 14.105/115

Перетворювачі частоти MW500

Для універсального промислового використання: IP20, IP54, IP55 Soft-PLC, -10...+40°C до 650 кВт 220/380В.

Для встановлення безпосередньо на асинхронний двигун з підвищеним IP66, Soft-PLC, 
-10...+40°C до 7,5 кВт 220/380 В.

Призначений для трифазних асинхронних двигунів з короткозамкнутим ротором та 
живленням від однофазної та трифазної мережі напругою 180...264/320...528 В.

Розроблено на основі новітніх технологій та містить алгоритми, які відповідають найбільш 
поширеним  застосуванням: g  насоси та вентилятори;

g  спеціальні машини й механізми.
g  пуск та регулювання швидкості двигуна;
g  прискорення, уповільнення, зупинка;
g  захист двигуна та перетворювача.

У процесі запуску електродвигуна найважливішим режимом роботи є його плавний запуск. Це 
обумовлено тим, що забезпечення плавного пуску електродвигуна визначає ресурс роботи 
самого двигуна та електропривода в цілому. Пристрій плавного пуску служить для плавного 
розгону, уповільнення та захисту трифазних асинхронних електродвигунів, контролюючи 
напругу на їх обмотках.

Основні функції:

застосовуються в механізмах для розгону або гальмування за мінімальний 
час. Можливе кріплення муфт фланцеве або на валу, 
а також різні дизайни елементів.

Характеристики:

Найбільш повнофункціональні перетворювачі частоти серії MW500 продовжують лінійку 
регуляторів швидкості обертання двигунів змінного струму в особливо компактній формі. 
Робота та гнучкість налаштувань MW500 роблять його привабливим рішенням для 
широкого ряду приводних завдань для трифазного асинхронного двигуна змінного струму:

Використовуються в системах для гальмування за найкоротший час та 
утримання частин обладнання, що обертаються, наприклад, під дією сили 
тяжіння при відсутності напруги керування (крани, ліфти).

Характеристики: g  9 габаритів
g  гальмівний момент 2600 Нм
g  можливість дискретного регулювання моменту
g  висока зносостійкість

g  машини харчової промисловості;
g  пакувальні автомати;
g  конвеєри;
g  транспортування матеріалів та деталей;
g  нагрівання, вентиляція та кондиціонування повітря.

g  безударний пуск двигуна;
g  плавне гальмування;
g  динамічне гальмування;
g  обмеження пускового струму;
g  регулювання моменту;
g  електронний захист двигуна.

g  7 габаритів
g  діапазон моментів від 7,5 до 480 Нм
g  висока швидкодія

Основні функції:
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Ніж

Енкодер

Перетворювач
частоти

Інкрементальний енкодер (перетворювач кутових переміщень) – пристрій, призначений для пере-
творення кута повороту об’єктів, що обертаються, в сигнали (імпульсний цифровий код, електричний сигнал), що 
визначають кут повороту об’єкта. Робочий параметр давача – кількість імпульсів за один оберт.
Застосовуються для вимірювання та контролю 
швидкості мотор-редукторів, для сихнронізаціі 
приводних систем, а також для лінійних вимірювань.

Застосовуються для контролю, позиціонування 
та синхронізації різних систем.

Застосовується для вимірювання кутів нахилу. Завдяки 
компактному виконанню та мережевому протоколу 
САNоpеn успішно застосовується в будівельній та 
вантажній техніці, мобільних кранах, телескопічних 
навантажувачах, спеціальних транспортних засобах.

Застосовуються для передачі енергії та/або сигналів з 
нерухомих частин технологічного обладнання на такі, 
що обертаються.

Застосовуються для точного лінійного вимірювання. 
Завдяки спеціальному захисному виконанню корпусу 
давачі працюють у різноманітних умовах зовнішнього 
середовища.

Мотор-редуктор

Діаметр корпусу: від 24 мм до 100 мм. 
Діапазон: 4…36 000 імп/об. Напруга живлення: 5…30 В DC.
Тип виходу: RS422, Push-Pull, Push-Pull з інверсією, Sinus.
Опції: Ex (вибухозахищене виконання), зони 2/22,
морське виконання.

Діаметр корпуса: від 24 мм до 90 мм. Діапазон: ST 9…17 Bit, MT 29 
Bit (17х12 Bit). Напруга живлення: 5…30 VDC. Код:  Грей, бінарний. 
Інтерфейс: SSI, SSI+інкрементний, SSI+Sin/Cos, BiSS, RS485, 
BiSS+інкрементний, BiSS+Sin/Cos, Parallel, AWG-Pr., аналоговий 
(4…20 мА, 0…10 В), CANopen, Profibus, ProfiNET, ...

Вимірюваний діапазон: ±10°, ±45°, ±60°. Кількість осей: 2.
Діапазон: � 0,05°, � 0,1°, � 0,15°. Час реакції: 0,1…0,5 с. 
Тип виходу: CANopen, аналоговий (4…20 мA, 0.1…4.9 В). 
Напруга живлення: 5 В DC, 10…30 В DC. 
Особливості: вібростійкість, захист від зміни полярності, 
коригування нуля ±5°, швидкий монтаж та підключення.

Макс. швидкість: до 25 м/с. Макс. прискорення: до 140 м/с.
Точність:  до 0,05 мм. Особливості: вібростійкість, захист від зміни 
полярності.

Діаметр корпуса: 60 або 85 мм. Порожнистий вал: 18…25 або 
20...30 мм, 1”.  Макс. швидкість: 500 об/хв. 
Силові кільця: 240 В AC/DC, 16 A або 400 В AC/DC, 20 A. 
Сигнальні кільця: 48 В AC/DC, 2 A. Кількість кілець: 20. Спеціальні 
версії: пневматика, гідравліка. Особливості: просте підключення, 
вібростійкість, сигнали промислових мереж (Profibus, CANopen,…).

Абсолютні однообертові 
та багатообертові енкодери

Інклінометр

Компактні кільцеві струмознімачі 
IST-SR060, IST-SR085

Магнітні датчики LIMES
з магнітними лінійками та рулетками 
систем вимірювань (тросикові)
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Простота підбору обладнання
Програма підбору обладнання cat4CAD® робить підбір обладнання швидким і зручним. 
Інтерактивний інтерфейс, проста навігація і безліч інших особливостей для здійснення 
правильного підбору.

Переваги
g  Велика бібліотека продукції
g  Швидкий підбір електродвигунів і мотор-редукторів 
g  Створення файл-проектів і отримання технічної документації 
g  Проста модифікація раніше підібраного обладнання 
g  Швидкий час відгуку

Особливості 
g  Вся програма перекладена на безліч мов 
g  Креслення в масштабі 2D/3D в форматах PDF і DXF 
g  2D/3D креслення можуть бути легко експортовані в інші програми CAD
g  Найдетальніші специфікації електродвигунів і мотор-редукторів
g  Використання файл-проекту дозволяє вносити зміни у раніше підібране обладнання
g  Створення файл-проекту, отримання креслення або специфікації проводиться в один клік миші 

Дивіться онлайн-версію за адресою www.cat4cad.com
Завантажте офлайн-версію за адресою www.wattdrive.com

www.cat4cad.com
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ГАРАНТІЙНЕ ТА ПІСЛЯГАРАНТІЙНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОДУКЦІІ WEG 

Компанія ЕНЕРСІС УКРАЇНА є офіційним сервісним партнером WEG на територіі України.

Фахівці сервісної служби пройшли підготовку в навчальних центрах заводу виробника, їх 
висока кваліфікація потверждена відповідними сертифікатами.

Сервісний центр обладнаний за останнім словом 
техніки.

Наші спеціалісти здійснюють:
g Встановлення додаткових опцій на 
електричних двигунах і мотор-редукторах 
(енкодери, тормоза, примусовий обдув і тд.)

g Повну діагностику двигунів і мотор-
редукторів

g Замiну зiпсованих деталей

Наявність на складі запчастин дозволяє робити 
це вчасно та швидко. 
Наші спеціалісти при потребі виїжджають на 
підприємства.

Спеціально обладнана машина дозволяє 
надавати послуги на професійному рівні на будь-
якому підприємстві, в будь-який час.

Вся продукція WEG має гарантійний строк 
експлуатаціі 1 рік.
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ВПЛИВ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ 
НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА 
МОТОР-РЕДУКТОРА

Вплив перетворювача на напругу вала електродвигуна 
і підшипникові струми
Застосування перетворювачів частоти ускладнюється явищем наведеної напруги/струму на валу че-
рез незбалансовану форму напруги і високочастотні компоненти напруги, що подається на двигун.

Наведена через живлення ШІМ напруга на валу електродвигуна додається до існуючої внутрішньої 
напруги, викликаної, наприклад, електромагнітним дисбалансом, що також викликає циркулюючий 
струм через підшипники. Основною причиною підшипникових струмів, що протікають в електродвигу-
нах, що живляться від перетворювачів частоти, є так звана синфазна напруга. Ємнісний опір двигуна 
стає низьким, завдяки високочастотним складовим напруги на виході перетворювача, що призводить 
до циркуляції струму через контур, утворений ротором, валом і підшипниками, на землю.

Трифазна напруга на виході перетворювача частоти, на відміну від чисто синусоїдальної напруги, є 
незбалансованою. Через топологію перетворювача, сума векторів миттєвих напруг трьох фаз на 
виході перетворювача НЕ дорівнює нулю і утворює високочастотний електричний потенціал щодо 
нуля (зазвичай, щодо землі або негативного виводу ланки шини постійного струму), звідси і назва 
«синфазна напруга». Така високочастотна синфазна напруга саме й призводить до небажаних син-
фазних струмів.

Також існують паразитні ємності між двигуном і землею, 
які можуть проводити струм на землю, утворюючи кон-
тур, що проходить через ротор, вал, підшипники і за-
вершується екраном (заземленим).

Ротор спирається на підшипники через шар непровід-
ного мастила. При високій швидкості обертання немає 
контакту між ротором і (заземленою) зовнішньою до-
ріжкою кочення підшипника, завдяки рівномірному роз-
поділу мастила. Електричний потенціал ротора може 
збільшуватися по відношенню до землі поки не буде по-
долана діелектрична міцність мастила, при цьому відбу-
вається іскріння напруги і протікання розрядного стру-
му через підшипники. Цей струм, що протікає в моменти 
пробою мастила, часто згадується як ємнісна складо-
ва розрядного струму. Існує ще одна складова струму, 
який активується потоком в магнітопроводі статора і 
постійно циркулює через характерний струмопровідний 
контур, що складається з вала, підшипникових щитів і 
корпусу. Її часто називають резистивною складовою. 

Ці непостійні електричні розряди зношують доріжки 
кочення і послаблюють обертові елементи підшипників 
кочення, утворюючи мікроскопічні раковини. Тривале 
протікання розрядного струму призводить до утворен-
ня борозен, які зменшують механічний ресурс підшип-
ників і можуть привести до передчасного виходу з ладу 
електродвигуна.

Кратери, що утворені електроерозією на 
внутрішній доріжці підшипника

Знос доріжки підшипника струмом витоку

Гофрування, викликані електричними розрядами 
в підшипнику
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Вплив перетворювача на акустичний шум двигуна

Вплив перетворювача на механічну вібрацію електродвигуна

Вплив перетворювача на підвищення температури обмоток

Обертові електричні машини мають три основні джерела шуму:
g  Система вентиляції;
g  Підшипники кочення;
g  Електромагнітне збудження.

Справні підшипники у відмінному стані практично не є джерелами шуму, порівняно з іншими джерела-
ми шуму, що виробляється електродвигуном.

У двигунах, які живляться синусоїдальною напругою, особливо в 2-полюсних (висока швидкість), ос-
новним джерелом шуму є система вентиляції. З іншого боку, в двигунах з великою кількістю полюсів 
і меншими швидкостями обертання часто виділяється електромагнітний шум.

В приводах змінної частоти, особливо на низьких робочих швидкостях, коли зменшується шум від 
вентиляції, основним джерелом шуму може бути електромагнітне збудження, незалежно від поляр-
ності, внаслідок гармонійної складової напруги.

Збільшення частоти комутації IGBT-ключів призводить до зниження шуму магнітного збудження двигуна.

Взаємодія між гармоніками струму і потоку може привести до виникнення паразитних сил, що викли-
кають механічну вібрацію і підвищення загального рівня шуму. Цей механізм набуває великого значен-
ня, коли ці вібрації посилюються механічним резонансом в двигуні або в робочій машині.

Якщо будь-яка з неосновних гармонік близька до власної частоти обертання двигуна, то виникають 
сили, що можуть викликати вібрацію. Такі ефекти можуть бути послаблені ретельною розробкою 
штампів листів сталі для статора і ротора двигуна, а також корпусу. Спрощення механічної системи 
зменшує можливість виникнення власних частот, на яких з’являються режими вібрації в двигуні.

Сучасні перетворювачі частоти мають інструменти, що дозволяють уникати таких проблем. Напри-
клад, можуть бути пропущені певні частоти в межах робочого діапазону швидкостей і легко скорего-
вані під час розгону/гальмування.

Асинхронні двигуни можуть більше нагріватися при живленні їх від перетворювача частоти, більше 
ніж при живленні від джерела синусоїдальної напруги (від мережі). Більший нагрів є результатом збіль-
шення втрат в електродвигуні через вплив високочастотних складових широтно-імпульсної модуляції 
(ШІМ) напруги і часто зменшується тепловіддача як результат зміни швидкості (що менше швидкість 
обертання двигуна, то менше охолоджуючий потік повітря).

Спотворення напруги гармоніками сприяє збільшенню втрат в двигуні. Як тільки виникають незначні 
гістерезисні петлі в сталі статора, збільшується ефективне магнітне насичення сталі двигуна, і підви-
щуються високочастотні гармонійні струми, які викликають додаткові теплові втрати.

Однак, ці високочастотні складові не беруть участь у створенні крутного моменту в двигуні, оскільки 
вони не збільшують магнітний потік в повітряному зазорі, який обертається із синхронною швидкістю. 
Надмірна робота на низьких швидкостях призводить до зниження самовентиляції корпусу двигуна, 
отже, погіршується охолодження двигуна і, таким чином, підвищується встановлена температура. 

При роботі з перетворювачем частоти повинні бути враховані ефекти, згадані вище. Існують основні 
наступні рішення, щоб уникнути надмірного перегріву двигуна при роботі від перетворювача частоти:

g  Зниження крутного моменту (збільшення габариту електродвигуна із самовентиляцією)
g  Використання незалежної системи охолодження (примусова вентиляція)
g  Використання «Рішення Оптимального Потоку» (виключно для приводних задач, 

в яких використовують перетворювачі та двигуни WEG).
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Вплив зміни швидкості на ККД електродвигунів

Вплив гармонік на характеристики електродвигуна 

Ефект впливу зміни швидкості на ефективність двигуна можна зрозуміти з аналізу зміни вихідної по-
тужності електродвигуна, що живиться від перетворювача частоти в залежності від його швидкості.

Асинхронний двигун, що працює від перетворювача частоти з ши-
ротно-імпульсною модуляцією (ШІМ), піддається впливу гармонік 
напруги з частотою вище основної частоти живлення. Залежно від 
типу використовуваної ШІМ, частоти перемикання та інших особли-
востей керування, ефективність електродвигуна може знижувати-
ся, а втрати, температура, шум і рівень вібрації підвищуються. Крім 
перерахованих вище, можуть проявлятися і інші ефекти при жи-
вленні асинхронного електродвигуна від перетворювача частоти. 
Діелектричний стрес системи ізоляції і напруги вала разом з потен-
ційно небезпечними підшипниковими струмами є добре відомими 
побічними ефектами. Хоча вони не є похідними тільки гармонік, але 
й інших причин, вони є важливими ефектами і не слід ними нехту-
вати. Форми струму і напруги, при живленні ШІМ напруги показані 
на малюнку.

Електродвигун, що живиться від перетворювача частоти, відчуває 
пульсації (ШІМ) напруги і практично синусоїдального струму, так 
що гармоніки напруги зазвичай більш високої амплітуди, ніж 
гармоніки струму.

Існують наступні рішення для зменшення гармонік, що 
генеруються перетворювачем частоти:

Враховуючи, що втрати в двигуні складаються з теплових втрат і втрат в залізі і, припускаючи, що 
теплові втрати переважають, ККД двигуна зменшується на низьких швидкостях, де вихідна потуж-
ність двигуна знижується і, незважаючи на незначне зниження втрат в залізі (залежить від частоти), 
теплові втрати (пропорційні квадрату струму) зберігаються майже незмінними при постійному на-
вантаженні, так що, врешті-решт, немає значної зміни загальних втрат.

Припустимо, наприклад, що базова частота для 
вищеописаного прикладу дорівнює 50 Гц:

ШІМ напруга на виході перетворювача

Струм двигуна при керуванні 
від перетворювача частоти

Методи зменшення гармонік Наслідки методів рішень

Встановлення вихідних пасивних фільтрів 
(L,LC, dV/dt)

Підвищення вартості установки

Обмеження для векторного керування

Падіння напруги (зменшення потужності двигуна)

Використання багаторівневого перетворювача

Підвищення вартості

Зменшення надійності перетворювача 

Ускладнення керування 

Поліпшення якості ШІМ 
(оптимізація часової діаграми)

Просторова векторна модуляція (SVM)

Відсутнє підвищення вартості

Поліпшення контролю напруги

Вище ефективність системи (перетворювач + двигун)

Збільшення несучої частоти
Зменшення ефективності перетворювача (збільшення втрат перемикання)

Збільшення струмів витоку

f/2

Рвих/2

Рвих

Рвих (Вт)

f f (Гц)
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Вплив перетворювача частоти на ізоляцію електродвигуна
Еволюція силових напівпровідників привела до створення не тільки більш ефективних, але і більш 
швидкодіючих електронних ключів. Висока частота комутації IGBT-транзисторів, використовуваних 
в сучасних перетворювачах частоти, викликає деякі небажані ефекти на клемах електродвигуна, 
підключеного до перетворювача частоти, такі як збільшення електромагнітного випромінювання, 
поява піків напруги, велике ставлення dV/dt (похідна за часом від напруги, тобто швидкість наро-
стання електричного потенціалу). Залежно від характеристик керування (опору, ємності, керуючої 
напруги тощо) і використовуваної ШІМ, при живленні асинхронного двигуна з короткозамкненим 
ротором від перетворювача частоти імпульси напруги в поєднанні з опором, як кабелю, так і дви-
гуна, можуть привести до періодичних перенапруг на клемах двигуна, які можуть погіршити си-
стему ізоляції двигуна і, відповідно, зменшити строк служби двигуна.

Кабель і двигун можна вважати резонансним контуром, який збуджується прямокутними імпуль-
сами від перетворювача. Якщо значення опору і індуктивності двигуна  є такими, що пікова на-
пруга перевищує значення напруги живлення (В DC=1,41 Вживл), то можуть спостерігатися так звані 
«кидки» напруги.

Такі кидки впливають на особливості міжвиткової ізоляції обмотки і залежать від декількох факторів:
g  часу наростання імпульсу напруги
g  довжини і типу кабелю
g  мінімального часу між сусідніми імпульсами
g  частоти перемикань (несної частоти)
g  керування декількома електродвигунами.

ШІМ напрузі потрібен деякий час для наростання від мі-
німального до максимального значення. Цей період часу 
часто називають «час наростання». У зв’язку з великою 
швидкістю перемикання IGBT-ключів каскаду інвертора, 
наростання напруги відбувається занадто швидко. З роз-
витком силової електроніки час наростання напруги стає 
все менше і менше. Двигуни при роботі від перетворюва-
ча частоти піддаються впливу дуже високих значень dV/
dt, так що перший виток першої обмотки однієї фази під-
дається впливу високого рівня напруги.

Тому перетворювач частоти може значно збільшити вплив 
напруги на обмотку електродвигуна, хоча завдяки індук-
тивним і ємнісним характеристикам обмотки, імпульси за-
гасають на наступних витках.

Імпульс напруги 
на першому витку

Затримка імпульсу напруги на 
послідовних витках обмотки

Напруга між сусідніми провідниками

Час наростання імпульсу напруги

Перша обмотка

Клема двигуна

Витки

U
DC

час

Uпик

U
DC

час

U
DC

час

Імпульс напруги
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Таким чином, час наростання має прямий вплив на строк служби ізоляції, тому що чим швидше на-
ростає фронт імпульсу напруги, тим більше співвідношення dV/dt на першій котушці і вище рівень 
напруги між витками, в результаті чого система ізоляції швидше зношується. Таким чином, систе-
ма ізоляції двигуна повинна мати поліпшені діелектричні характеристики для того, щоб витримати 
підвищений рівень напруги від перетворювачів частоти.

Поряд із збільшенням часу наростання напруги, довжина кабелю є домінуючим фактором, що впли-
ває на виникнення піків напруги на клемах двигуна, підключеного до перетворювача частоти. Ка-
бель може розглядатися як лінія електропередачі, опір якої розподіляється в LC блоках, підключе-
них послідовно/паралельно. Кожним імпульсом перетворювач віддає енергію в кабель, заряджаючи 
реактивні елементи.

При живленні від перетворювача частоти існує послідовність піків напруги, що формується перетво-
рювачем частоти на клемах електродвигуна. Цей сигнал передається через кабель на певній швид-
кості. Залежно від мінімального часу між послідовними імпульсами, форми напруги і характеристик 
обмотки, що виникає між витками, величина напруги може змінюватися.

Середня напруга на клемах двигуна регулюється шириною імпульсів і часом між ними. Піки напруги 
тим вище, чим менше час між імпульсами. Ця умова найбільш ймовірна при високих піках або висо-
ких вихідних напругах, а також під час перехідних процесів, таких як прискорення або уповільнення.

Крім ефектів, викликаних часом наростання і мінімальним часом між сусідніми імпульсами, слід 
розглянути також частоту, з якої вони генеруються. На відміну від імпульсів, що можливо можуть 
проявлятися під час роботи, мова йде про послідовності імпульсів, підтримуваних на певній частоті.

У зв’язку з швидким розвитком силової електроніки нині ця частота досягає значень 20 кГц. Що 
вище частота комутації, то швидше відбувається руйнування ізоляції двигуна.

Дослідження підтверджують, що немає простих взаємозв’язків між терміном життя ізоляції і часто-
тою комутації. Незважаючи на це, досвід показує цікаві дані:

g  якщо fк � 5 кГц, ймовірність виникнення пошкодження ізоляції прямо пропорційна частоті 
комутації
g  якщо fк> 5 кГц, ймовірність виникнення пошкодження ізоляції пропорційна квадрату частоти 
комутації

Сигнал, що надходить у двигун через кабель, частково відбивається, викликаючи перенапругу, тому 
що високочастотний опір у двигуна більше, ніж у кабелів. Надмірно довгі кабелі збільшують кидки 
на клемах двигуна. В сучасній IGBT-системі керування кидки починають спостерігатися вже в ка-
белях довжиною в кілька метрів і можуть досягати 2-кратного значення напруги в ланці постійного 
струму при довжині менше 15 метрів. У деяких випадках, однак, дуже довгі кабелі (наприклад, по-
над 120 метрів) можуть призвести до ситуації, коли перерегулювання НЕ загасає досить швидко. 
В цьому випадку піки напруги на клемах двигуна можуть досягати 2-кратного значення напруги в 
ланці постійного струму перетворювача. Така поведінка є функцією структури ШІМ-імпульсу, часу 
наростання і типу кабелю.

Довжина кабелю

Мінімальний час між сусідніми імпульсами

Частота комутації (fк)

Перетворювач

Кабель

L1 L2 L3 Ln

СnС3С2С1
U

+ Двигун
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Якщо перетворювач керує більш ніж одним двигуном, то можуть спостерігатися додаткові піки на-
пруги внаслідок накладання відображень від кожного мотора. Ситуація ускладнюється, якщо мото-
ри встановлені далеко від перетворювача. Ця довга лінія провідників діє як відділювач двигуна від 
перетворювача. В результаті відображення, які, як правило, поглинаються низьким опором пере-
творювача, можуть «перетікати» в інший двигун і додаватися до піків на клемах.

Отже, при підключенні декількох моторів до одного перетворювача довжина кабелю L повинна бути 
якнайменшою.

Звертайтесь до найближчого офісу СВ АЛЬТЕРА для правильного підбору мотор-
редукторів з керуванням від перетворювача частоти.

Керування кількома моторами

М1

М2

М3

L

Перетворювач

Висока частота перемикання може викликати пошкодження підшипників. З іншого боку, результа-
том збільшення несучої частоти є поліпшення форми напруги двигуна (швидке перетворення Фур’є) 
і також поліпшення теплових характеристик мотора, окрім зниження шуму.
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Перерахунок лінійний/обертальний рух
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Рух ходового гвинта

Частота обертання n v / P= , v(м/с) – швидкість подачі, P(мм) – крок гвинта, 

Кутова відстань ϕ = π⋅2 s/P , s(мм) – хід подачі навантаження, P(мм) – крок гвинта, 

Кутове прискорення α = π⋅ α = π⋅ ⋅2 22 a/P; [рад /с ] 2 a[м/с ] 1000/P[мм] ,  

Крутний момент = ⋅ π ⋅η = ⋅ π ⋅ ⋅ηM F P/2 ; M[Нм] F[Н] P[мм]/2 1000 , F – сила опору навантаження, η – ККД гвинта.
 

Прискорення приводів 
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Привод переміщення з прискоренням    
∆
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 М – момент двигуна (Нм), Mнав – момент навантаження(Нм), Mприс – момент прискорення (Нм), P – потужність мотора (кВт),  
n – швидкість (об/хв), Д n – різниця швидкостей (об/хв), v – лінійна швидкість (м/хв),  J – момент інерції привода в 
цілому (кгм2), m – маса (кг), F – сила (Н), W – енергія (Дж), ta – час розгону (с), s – шлях (м), d – діаметр (мм), r – 
радіус (мм), м – коефіцієнт тертя, V – продуктивність насоса (м 3/с), p – тиск (Н/м2), g = 9,81(м/с2), π = 3,14, η – ККД. 

ФОРМУЛИ ТЕХНІКИ ПРИВОДА
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www.svaltera.ua

Вінниця
21027, вул. Келецька, 53, офіс 503
Тел. (0-432) 56-13-77, 56-14-01
Моб. 067 430-53-98, 050 413-30-98,

vn@svaltera.ua

Дніпро
49064, пр-т Сергія Нігояна, 62
Тел./факс (0-56) 376-92-78
Моб. 067 386-92-78
dnepr@svaltera.ua

Донецька і Луганська області
Тел. 
Моб. 095 674-30-55
d

Житомир
10029, вул. Степана Бандери, 7,
офіс 212 (2-й поверх)
Тел. (0-412) 48-03-76, 48-03-77      
zhitomir@svaltera.ua

Запоріжжя
69001, вул. Незалежної України, 39 
Тел. (0-61) 224-34-80, 701-11-49
Моб. 067 563-04-60
svaltera_zp@svaltera.ua

Івано-Франківськ
76005, вул. В.Чорновола, 136
Тел./факс (0-342) 72-21-22, 72-32-33
Моб. 067 343-08-67

Кременчук
39617, вул. Сумська, 40, офіс 68А
Тел. (0-536) 75-75-85, 75-75-86
Моб. 063 367-09-33

Кривий Ріг
50065, вул. В. Матусевича, 37, офіс 1 
Моб. 096 766-10-17, 068 934-09-00
066 697-47-42

Кропивницький
25001, вул. Можайського, 43,
офіс 5 (3-й поверх)
Тел. (0-522) 33-93-44, 27-31-43
Моб. 068 461-89-80, 066 331-12-51
kirovograd@svaltera.ua

Львів
79000, вул. Симона Петлюри, 27
Тел./факс: (0-32) 297-66-90
Моб. 067 67-67-222
svaltera@svaltera.lviv.ua

Миколаїв
54001, вул. В. Морська, 23, офіс 29
Тел. (0-512) 58-06-41, 58-08-12
Факс (0-512) 58-06-33
Моб. 067 510-25-33
nikolaev@svaltera.ua

Одеса
65091, вул. Колонтаївська, 27
Тел./факс (0482) 33-28-60, 33-28-61

Рівне
33003, вул. Гагаріна, 39
Т

svaltera@rivne.com

ел. (0-362) 46-05-35, 46-05-37

Суми
40004, ву 2 х)
Тел. (0-542) 65-35-01, 65-35-10
Моб. 095 578-16-64 (Viber),

svaltera_sm@svaltera.ua
svaltera@meta.ua 

Харків
61001, вул. Плеханівська, 39-А

Тел. (057) 758-72-91, 758-62-12
720-22-12, 720-22-91
Моб. 067 713-21-91, 066 158-62-59
svaltera_kh@svaltera.ua

Черкаси
18008, вул. Луценка, 8
Т

Моб. 066 913-48-45

ел. (0472) 63-46-46,

cherkassy@svaltera.ua 
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