
BKD/ BKF 7000
tyristorové DC měniče
od 5 do 1100 kW



BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kW

Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/
BKF 7000  nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.
Jedná se o síťově komutované měniče určené pro změnu
rychlosti stejnosměrných motorů s mikroprocesorově
řízenou uzavřenou regulační smyčkou. Měniče nabízí
kromě obecně známé vysoké spolehlivosti také širokou
řadu nových funkcí.

Řada BKD/ BKF 7000 je dostupná v jednokvadrantním
(BKD) a čtyřkvadrantním (BKF) provedení. Tyto dvě
varianty mají rozdílnou konstrukci výkonové části. Řada
BKF je určena pro široký rozsah napájecího napětí od 340
do 550 V AC. Vlastní měnič i budící obvod jsou velice
snadno nastavitelné.

Jednokvadrantní provedení BKD je designováno
pro proudy od 30 do 2050 A a čtyřkvadrantní BKF od 30 A
do 1650 A. To znamená výkony od 5 do 800 kW ve
čtyřkvadrantním a až 1100 kW v jednokvadrantním
provedení.

Snadné použití v akci

Výkonný 16 bitový mikroprocesorový systém zabezpečuje jak chod otevřené a
uzavřené regulační smyčky, tak i komunikaci a práci s procesními signály.
Mikroprocesor a elektronické obvody (napájení, buzení) jsou ve stejném provedení
pro všechny velikosti jednotek. Konstrukce a včlenění PCB procesoru jako
hlavního prvku do systému dovoluje snadný přístup ke všem komponentám z
čelního panelu. Výkonný operační systém a EPROM obsahující specifická data
jsou implementovány na zásuvném modulu. To znamená, že je možné snadno
přenášet konfigurační data na jiný pohon.

Komunikační možnosti

Příslušenství série 7000 poskytuje optimum výkonu při běhu ve spojení se systémy
PLC, NC nebo CNC. Se svým rozhraním RS485 umožňují tyto měniče použití s
protokolem USS. Komunikace přes Profibus, CANOpen, Baumüller CAN-Interface
je provedena pomocí zasuvných adaptérů.



Vizualizované programování ALINKS

Modulární struktura tohoto softwaru, spojující softwarové moduly,
multiplikátory a PI regulátory, umožňuje realizovat libovolné logické
spojení a komplexní aplikace s požadavky na krátký čas a vysoký výkon.
Virtuální bezlimitní možnosti interního spojení přes ALINKS jsou
základem rychlé a snadné konfigurace pohonu dle specifických potřeb
uživatele.
ALINKS jsou softwarové linky, které dovolují měnit interní konfiguraci
měniče, např. výstupy funkčních modulů jako jsou rampy, PI regulátor
nebo nastavení budícího obvodu. Výstup z jednoho modulu je možné
připojit jako vstupní signál pro libovolný softwarový modul. Tento
výkonný systém dovoluje uživateli nastavit vlastní specifickou strukturu,
která je vnitřně libovolně propojitelná až do 300 bodů. Samozřejmostí je
uživatelsky přívětivé softwarové prostředí. Tento software dovoluje také
vztažení vybraných funkcí k vstupním a výstupním terminálům měniče.

Nastavování BKD/BKF je rychlé a snadné pro
všechny aplikace bez potřeby změn hardwaru.
Softwarová struktura umožnuje realizaci interních
funkcí bez potřeby externí kabeláže, čímž šetří čas
i peníze.

DC měniče BKD/BKF 7000 jsou ideální pro
aplikace v plastickém průmyslu, kde je potřeba
regulovat otáčky motorů při dosažení maximálních
točivých momentů.



Rozměry velikosti I

Rozměry velikosti II



Rozměry velikosti III

Rozměry velikosti IV



Uživatelsky přívětivá parametrizace

Změna operátorských nastavení měničů je realizováno pomocí integrované
klávesnice se 7 segmentovým displejem nebo grafickým rozhraním  WinBASS,
přičemž data je možné měnit i za chodu měniče.

K dispozici je šest volně programovatelných datových maker, která jsou vhodná pro
různé typy aplikací.

Vstupy a výstupy

Ovládání je realizováno prostřednictvím:

- 4 analogových vstupů
- 6 programovatelných interně specifikovaných
   zdrojů hodnot
- interního potenciometru
- vestavěného rozhraní RS485
- přídavných komunikačních modulů
- 12 digitálních vstupů z nichž 4 jsou trvale
   naprogramovány pro základní provozní funkce

Dostupných je také 6 analogových výstupů a 6 volně programovatelných digitálních
výstupů. Dva z analog. výstupů jsou určeny pro permanentní monitorování
aktuálních otáček motoru a výstupního proudu. Zbývající 4 jsou volně
programovatelné. Jeden digitální výstup je rezervován pro signalizaci stavu
“připraven k chodu“ a druhý pro sepnutí hlavního stykače.

Výkonové měniče pro náročné aplikace

Řada měničů BKD/BKF 7000 je ideální pro použití v náročných aplikacích vyžadu-
jících DC pohony. To zahrnuje extrudéry plastických hmot, pohony traverz u velkých
jeřábů, výtahy, tiskařské stroje, výrobu nářadí atd. Se svým mikroprocesorově
řízeným budícím obvodem jsou tyto měniče vhodné i pro provoz motorů v
odbuzeném stavu pro dosažení vysokých otáček.



Hlavní obvod:

Budicí obvod:

BKD 6/ .../ 7000
BKD 12/ .../ 7000

Napájecí napětí    3 x 340...550 V AC
Frekvence nap. napětí    45...65 Hz
Jmenovité výstupní napětí               Napájecí napětí 400 V AC      Napájecí napětí 500 V AC
BKD                   420 V  520 V
BKF                     470 V  600 V

Jmen. výst. proudy pro velikost I     30 A, 50 A, 80 A, 100 A, 140 A, 200 A
Jmen. výst. proudy pro velikost IIa   240 A (pouze BKF), 340 A
Jmen. výst. proudy pro velikost IIb   450 A, 650 A
Jmen. výst. proudy pro velikost III    BKD: 750 A, 920 A, 1100 A

              BKF: 850 A
Jmen. výst. proudy pro velikost IV    BKD: 1550 A, 1750 A, 2050 A

    BKF: 1250 A, 1400 A, 1650 A
Regulační rozsah výst. proudu            0,5...1,0 x Ia
Napájecí napětí hlavní části                3 x 340...550 V AC
Rozsah pracovních teplot                   s vlastní ventilací - jednotky do 100 A             0...45 °C

   s nucenou ventilací - jednotky nad 140 A            0...40 °C
při teplotách do 55 °C                         redukce jmen. proudu o 1% na 1 °C
nadmořská výška nad 1000 m            redukce jmen. proudu o 10% na 1000 m n. m.

Skladovací a transportní teploty          -30...+70 °C
Třída vlhkosti vzduchu                        E nebo F
 Krytí     IP00

Napájecí napětí                                   3 x 340...550 V AC

BKD 6/ .../ 7000
BKD 12/ .../ 7000

Frekvence nap. napětí                         47...63 Hz
Jmenovité výstupní napětí               Napájecí napětí 400 V AC      Napájecí napětí 500 V AC

                  310 V  390 V

Jmenovitý budící proud Ie                  Ia < 100 A : 1.5 A, 3 A, 6 A, 12 A
   Ia > 100 A : 1.5 A, 3 A, 6 A, 12 A, 24 A

Regulační rozsah bud. proudu            0,2...1,0 x Ie




