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Calitatea are o noua formulã
Convertizorul V1000 este rezultatul 
anilor de experienþã în calitate de lider 
de piaþã european ºi reprezintã un 
concept revoluþionar. Compact ºi 
oferind control vectorial, V1000 are 
toate facilitãþile ºi performanþele pe care 
le-aþi fi aºteptat de la cel mai mare 
producãtor mondial de convertizoare ºi 
servoacþionãri. Dar nu aþi întâlnit încã un 
convertizor ca V1000...

Înlocuire rapidã
Parametrii de con-
trol ai lui V1000 sunt 
memoraþi pe modu-
lul cu terminale, aºa 
încât, la înlocuirea 

V1000 - o revoluþie în domeniul convertizoarelor

Caracteristici convertizor V1000:
•pânã la 15 kW
•cel mai mic convertizor compact din lume
•filtru încorporat
•10 ani duratã minimã de viaþã
•modulul cu terminale cu memorie (patent Omron)
•cel mai rapid CPU de pe piaþã
•control vectorial în curent (mai precis decât în tens.)
•tehnologie “zgomot redus”(patent Omron)
•pentru motoare cu inducþie ºi magnet permanent
•on-line tuming (patent Omron)
•modul de siguranþã încorporat

Noile facilitãþi ale acestuia, nu numai cã îi 
permit sã surclaseze convertizoarele 
existente ci le ºi oferã utilizatorilor 
posibilitatea de a-l instala ºi  parametriza 
mai uºor ºi toate acestea într-o carcasã  
mult mai compactã .
Marea diferenþã este însã cã duce 
calitatea ºi fiabilitatea la un alt nivel. 
Indiferent unde îl folosiþi aduce aceleaºi 
performanþe înalte pentru mulþi ani dupã 
ce l-aþi montat ºi aþi uitat de el.

Obsesia pentru calitate
Obsesia pentru calitate a dus la crearea 
celor mai fiabile produse din industrie. Dar 
aceasta nu este de ajuns, Omron a 
continuat sã îmbunãtãþeascã ºi mai mult 
calitatea, lucru care se reflectã în noul 
convertizor V1000, care încorporeazã 
decenii de experienþã în dezvoltarea de 
produse industriale.

V1000 are o funcþie unicã de pre-
mentenanþã care calculeazã starea 
componentelor electronice nu numai în 
funcþie de orele de funcþionare, ci ºi de 
temperatura de lucru, mãrimea sarcinii, 
numãrul de porniri, frecvenþã  de  
eºantionare, frecvenþã de ieºire etc. ºi 
propune înlocuirea celor susceptibile de 
defectare þinând cont de aceste solicitãri. 

Minimizarea timpului de nefuncþionare

¢ Structurã internã simplificatã:

Cu 40% mai compact ºi cu 50% 
mai puþine pãrþi mecanice 
decât pânã acum, dar cu 
rezistenþã la vibraþii crescutã!

Rata de defectare este de 
0,01%, de 200 de ori mai micã 
decât a celor mai fiabile 
convertizoare actuale!

V1000 este capabil sã creascã 
curentul de ieºire cu 20% faþã 
de convertizoarele similare 
existente pe piaþã

Deºi de dimensiuni 
mult reduse, la V1000 
disiparea cãldurii a 
fost mult îmbunãtãþitã 
prin utilizarea unui 
sistem cu radiator 
hibrid (patent Omron).

De asemenea, disiparea optimizatã a 
cãldurii permite montarea convertizoa-
relor fãrã spaþii între ele, rezultând  un  
tablou  mai  compact.

convertizorului sã nu mai fie necesarã o 
nouã parametrizare sau o altã legare a 
terminalelor.

Conectare simplã
Pentru a reduce timp-
ul necesar cablãrii, 
se folosesc terminale 
fãrã ºuruburi.

Filtru EMC inclus
Opþional, se poate 
livra convertizorul cu 
filtrul inclus, cablarea 
fãcându-se simplu.

Sursa 24Vcc
Asigurarea continu-
itãþii comunicaþiei în 
cazul cãderii tensiu-
nii este de multe ori o 
necesitate ºi se rea-
lizeazã cu un modul 
de back-up oþional.

Siguranþã integratã
V1000 oferã 2 intrãri 
de siguranþã (EN 954-1 
S a f e t y  C a t e g o r y  3 )  
pentru conectarea 
facilã a unui întreru-
pãtor pentru oprire 
de urgenþã.
On- line tuning
O facilitate superioa-
rã autotuning-ului, ce 
permite asigurarea  
permanentã a unei  
stabilitãþi mult mai 
bune a turaþiei.

Toate aceste inovaþii fac din V1000 
cel mai fiabil convertizor de pe piaþã 
ºi consolideazã poziþia de lider în 
domeniu a alianþei Omron/Yaskawa.
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