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کمپانـی INVT بعنـوان یکـی از بزرگترین سـازندگان اینورتـر )درایو( در قارٔه 
آسـیا از زمـان تاسـیس در سـال 2002 بـر دو حـوزه اتوماسـیون صنعتی 
و انـرژی الکتریکـی متمرکـز بـوده اسـت و در ایـن راسـتا بیـش از 1085 
اختـراع ثبـت شـده و 12 مرکـز تحقیـق و توسـعه دارد. این شـرکت موفق 
بـه دریافـت جایـزه ملی »شـرکت برتـر تکنولوژیـک« در زمینـه الکترونیک 

صنعتـی، کنتـرل اتوماتیک و IT شـده اسـت. 
3500 کارمنـد،  از  بیـش  تابعـه،  16 شـرکت  INVT در حـال حاضـر دارای 
افـزون بـر 30 دفتـر داخلـی و مرکـز خدمـات پـس از فـروش و 8 شـعبه 
خـارج از کشـور می باشـد. محصـوالت ایـن شـرکت در زمینه اتوماسـیون 
صنعتـی، شـبکه بـرق، ترانزیـت ریلـی و خودروهـای برقـی اکنـون بطـور 

گسـترده در بیـش از 60 کشـور دنیـا عرضـه می شـوند.
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GD270 مدل AC درایو
مخصوص پمپ و فن

درایـو GD270 دسـتگاهی ویـژه و تخصصـی بـرای کنتـرل دور 
انـوع پمـپ و فـن می باشـد و  تمام تجـارب شـرکت اینوت در 
زمینـه نیازمندی هـای سیسـتم های آب و فاضـالب، تهویـه و 
تبریـد، در نرم افـزار و سـخت افزار ایـن دسـتگاه نمـود یافتـه 

است.

کنترل مجموعه پمپ ها
یـک از قابلیت هـای ویـژه درایـو GD270، کنتـرل همـه پمپهای 
ایسـتگاه پمپـاژ بـا یـک اینورتـر اسـت. بصـورت خالصـه درایـو 
پمـپ اول را اسـتارت کـرده و بـا توجه به مقدار فیدبک (فشـار، 
در  می کنـد.  کنتـرل  را  آن  سـرعت  و...)  مخـزن  سـطح  دبـی، 
صورتیکـه مقـدار مصـرف آب از حداکثر ظرفیت پمپ بیشـتر 
شـود، درایـو بصـورت اتوماتیـک پمـپ را مسـتقیماً به شـبکه 
سـه فاز منتقـل (Bypass) کـرده و پمـپ بعـدی را بصـورت نرم 

(Soft) راه انـدازی و کنتـرل می کنـد.

مزایاویژگی های اصلیصنایع هدف

آب و فاضالب
ایستگاه های پمپاژ

بوستر پمپ
ایستگاه های تقویت فشار گاز

تهویه و تبرید
برج خنک کننده

کمپرسورها
شیمیایی  و تصفیه
فرآیندهای  عمومی

عملکرد زمان بندی  شده
(RTC)

 استارت/استپ اتوماتیک پمپ یا فن در ساعات و تاریخ های منظم و از پیش تنظیم شده
 تنظیم سرعت یا فشار آب دلخواه برای ساعات مختلف شبانه روز

 مانیتور سنسورهای مربوط به سطح آب و کنترل متناسب عملکرد پمپ و صدور فوری هشدارها ی الزمکنترل سطح آب چاه یا مخزن

حفاظت های تخصصی

 تشخیص شکستگی لوله آب و اعالم هشدار و فرمان الزم
 تشخیص و ممانعت از یخ زدگی آب در لوله در مدت توقف پمپ (با نصب سنسور دما)

 تزریق جریان DC جهت ممانعت از تشکیل شبنم روی بدنه موتور در فصل سرما (در مدت توقف موتور)
 تمیز کردن اتوماتیک رسوبات درون پمپ با شتاب دادن به آن بصورت چپگرد/راستگرد

 دارای پارامترهای اختصاصی برای ممانعت از کاویتاسیون در پمپ ها
 اعالن هشدار و فالت اختصاصی در صورت تجاوز مقدار فیدبک (فشار، دما،...) از حدود مشخص شده

 حفاظت Under-Load برای جلوگیری از کارکرد خشک پمپ، تشخیص بریدن تسمه و...
 امکان غیرفعال کردن حفاظت Under-Voltage در شبکه های برق ناپایدار

 سایر حفاظت های مهم: اضافه بار، اضافه ولتاژ، اتصال کوتاه، کنترل فاز ورودی/خروجی و ...

کنترل PID بهینه شده
کاهش مصرف انرژی

 کنترل سریع و دقیق فشار، دبی، دما و ... با قابلیت PID حرفه ای
PID و سایر پارامترهای مورد نیاز کنترل Sleep/Wakeup قابلیت 

 تنظیم هوشمند خروجی جهت مینیمم کردن مصرف انرژی در پمپ و فن

LED ,LCDنمایشگر
(22kW آپشن تا) امکان نصب کیپد جداشونده دستگاه روی درب تابلو 

 دارای نمایشگر گرافیکی LCD (آپشن)

کارت های توسعه
 امکان افزودن انواع کارت رله و I/O های دیجیتال و آنالوگ

  PROFIBUS-DP , Ethernet , PROFINET:قابلیت تجهیز به انواع شبکه های ارتباطی پیشرفته 
CANopen , Master/Slave card

Fire Modeمد اضطراری (آتش نشانی) برای نادیده گرفتن هرگونه فالت یا دستور توقف 

GD270

1.5-500 kW
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ابعاد کتابی
یکی از مشـخصات بارز درایو مـدل GD270، باریک 
بـودن آن اسـت. بـرای نمونـه ابعـاد ایـن دسـتگاه 
شـکل  در   GD200A مـدل  بـا   5.5-7.5kW رنـج  در 
زیـر مقایسـه شـده اسـت. ایـن نـوع طراحـی ویژه 
منجـر بـه کاهـش عـرض تابلـو می گـردد کـه در 
فضاهـای محـدودی ماننـد اتـاق کنتـرل می تواند 

بسـیار حائـز اهمیت باشـد.

Low Voltage Drives

اع
تف

ار

عرض

GD270GD200A

جدول مقادیر نامی و کد مشخصه
380V (-15%) … 440V (+10%), 50/60Hz, 3~ :ولتاژ ورودی

ابعاد
W×H×D (mm)

ظرفیت اضافه بار
در 1 دقیقه

(A)
جریان نامی

(A)
توان نامی

(kW)
کد دستگاه

89×231×193

4.1 3.7 1.5 GD270-1R5-4

5.5 5 2.2 GD270-2R2-4

10.5 9.5 4 GD270-004-4

89×259×211
14.3 13 5.5 GD270-5R5-4

18.7 17 7.5 GD270-7R5-4

145×280×207
27.5 25 11 GD270-011-4

35.2 32 15 GD270-015-4

169×320×214
41.8 38 18.5 GD270-018-4

49.5 45 22 GD270-022-4

200×341×185
66 60 30 GD270-030-4

82.5 75 37 GD270-037-4

250×400×202 101 92 45 GD270-045-4

282×560×238

127 115 55 GD270-055-4

165 150 75 GD270-075-4

198 180 90 GD270-090-4

338×554×326
237 215 110 GD270-110-4

286 260 132 GD270-132-4

338×825×386

336 305 160 GD270-160-4

374 340 185 GD270-185-4

418 380 200 GD270-200-4

303×1108×468
468 425 220 GD270-220-4

528 480 250 GD270-250-4

544×1288×330

583 530 280 GD270-280-4

660 600 315 GD270-315-4

715 650 350 GD270-355-4

544×1398×330

792 720 400 GD270-400-4

902 820 450 GD270-450-4

946 860 500 GD270-500-4

لـذا پمپ هـا بـا جریـان بسـیار کـم راه انـدازی می شـوند و در لوله هـا هـم هیچگونـه ضربـه فشـار آب ایجـاد نمی شـود. ایـن 
سیسـتم می توانـد تـا 5 پمـپ را شـامل شـود. همچنیـن درایـو می توانـد برخـی از پمپ هـا را بصـورت راه انـدازی تک ضـرب (یا 
سـتاره مثلث)، کنتـرل کنـد. در ایـن حالـت تعـداد پمپ هـا تـا 9 عدد قابـل افزایش اسـت. در این سیسـتم بـرای افزایش عمر، 

مـدت زمـان کارکـرد پمپ هـا باالنـس می شـود.
همچنیـن درصـورت عـدم نیـاز بـه کنتـرل سـرعت، درایـو می توانـد تـا ۹ پمـپ را بصـورت نـرم، راه انـدازی و سـپس بـه شـبکه 

بای پـس کنـد.
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