
Блок дистанційного управління перетворювачами частоти

ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ І МОНІТОРИНГ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ ДАНФОСС
  

Ні для кого не секрет, що дистанційне управління і моніторинг перетворювачів частоти
використовується все частіше і частіше, і це не дань моді, а практична необхідність. Для
задоволення цих потреб заводи-виробники перетворювачів частоти випускають  готові
опціональні модулі: ProfiBus, DeviceNet, ProfiNet, EtherNet, і т.д., які монтуються
безпосередньо в перетворювач частоти. Ці готові технічні рішення дистанційного
управління широко використовуються на великих підприємствах і на сучасних
автоматичних лініях. Однак, незважаючи на такий широкий арсенал технічних рішень
дистанційного управління і моніторингу перетворювачів частоти на деяких віддалених
об’єктах (наприклад, на віддалених артезіанських насосних станціях), з ряду об’єктивних
причин, ці технічні рішення не можуть  бути використаними.

Ні для кого не секрет, що, у більшості випадків, обслуговування перетворювачів частоти
на віддалених об’єктах здійснюється персоналом, який не має достатньої кваліфікації в
даній області. Тому, при необхідності, перепрограмування перетворювача частоти в
процесі роботи (при заміні глибинного насосу, зміні технологічних параметрів і т.д.), в
обслуговуючого персоналу виникають додаткові труднощі та проблеми, які можуть бути
вирішені спеціалістами сервісних центрів за допомогою блоків дистанційного управління.

Не слід забувати і про те, що на віддалених об’єктах, доцільніше використовувати
дистанційний моніторинг роботи перетворювачів частоти, чим для цих цілей тримати у
штаті спеціальну людину. Як приклад розповімо історію про те, як один сільський голова
кожного дня ходив на артезіанську насосну станцію і контролював скільки було спожито
за добу електроенергії. З часом йому це набридло і він забув про насосну станцію до того
часу, поки не прийшов рахунок за електроенергію в декілька разів більший, ніж зазвичай.
Виявилося, труба водопідйомної колони в одному місці просто проіржавіла і частина води
виливалася назад у свердловину. Після цього випадку він поцікавився, а згодом і
придбав наш блок дистанційного управління і моніторингу. 
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Для дистанційного управління перетворювачами частоти на  віддалених об’єктах вже єготові технічні рішення, але їх вартість, не кожному по кишені. Враховуючи цю обставинусервісний центр Данфосс розробив та пропонує блоки дистанційного управління імоніторингу на базі GSM модемів для використання в процесі експлуатаціїперетворювачів частоти Danfoss.  В цих блоках використовується службова програмаМСТ 10, яка дозволяє програмувати і контролювати всі параметри перетворювачачастоти, що дуже зручно, як при вводі його в експлуатацію, так і при моніторингу, ісервісному обслуговуванню. Для користування цим блоком цілком достатньо матикомп’ютер, підключений до мережі Інтернет та встановленою програмою МСТ 10. Щостосується ціни на блок дистанційного управління і моніторингу, то вона доступна длябільшості замовників.Маючи в своєму розпорядженні наш блок дистанційного управління і моніторингуперетворювачів частоти Данфосс вам не доведеться додатково платити за програмнезабезпечення, адже службова програма VLT Motion Control Tool MCT 10 безкоштовнонадається заводом-виробником перетворювачів частоти Danfoss. Блок управління, якийзображено на фотографії,  поставляється в стандартному пластмасовому контейнері згніздами для підключення блоку живлення, послідовного комунікаційного порту RS 485 ізовнішньої антени (при необхідності). Основні технічні характеристики і процес запуску вроботу блоку дистанційного управління і моніторингу можна подивитися на нашому відеоролику:            Навики роботи з програмою MCT 10 ви зможете безкоштовно отримати у спеціалістівнашого сервісного центру.  
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