Rozváděč HR-2672-LFM
s frekvenčním měničem YASKAWA - OMROM VARISPEED V7 / 4KW určený pro rekonstrukce
osobních výtahů A1O / 250Kg s motorem 2,5kW se jmenovitým proudem do 7,5 A.

založní zdroj
nouzové signalizace

řídící jednotka
HR-2672

oddělovací transformátor
(napájení bezp. obvodu)
brzdný odpor

měnič frekvence
YASKAWA - OMRON
VARISPEED V7 - 4KW
síťový filtr
(pod měničem)

značkové relé
FINDER

značkové stykače
TELEMECHNIQUE
jistící prvky
OEZ, TELEMECHNIQUE

žlab pro úhledné
schování kabelových
rezerv a vodičů

držák plochých
vlečných kabelů
vývodky BIMED

rozměr rozvaděče 1000 x 600 x 250mm

Rozvaděč HR-2672-LFM, 8 pater, motor 2,5kW, dveře FERMATOR BUS, potvrzení voleb,
sběr směrem dolů, další podrobnosti na staně 2.
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Standartní vybavení rozvaděče:
- Frekvenční měnič YASKAWA - OMRON V7 / kW + síťový filtr + brzdný odpor je obsažen v ceně
- Zdroj nouzového osvětlení a nouzové signalizace + dobíjecí obvody jsou standartem pro všechny rozváděče
- Bezpečnostní obvody jsou standartně napájeny 48V / 50Hz
- Kabinové a vnější volby jsou nezávislé (odělené) a veškeré volby jsou s potvrzením volby
- Omezení počtu kabinových i vnějších voleb
- Jednosněrný sběr směrem dolů
- Řídící jednotka obsahuje přímo výstupy pro buzení LED displeje, maticového displeje a hlasového výstupu nejsou potřeba žádné převodníky úrovní nebo jiné moduly.
- V šachtě ani v revizní jízdě nejsou žádné jiné komunikační moduly. Vše je obsaženo v rozvaděči.
- Jsou použity pouze značkové komponenty TELEMECHANIQUE, OEZ, FINDER
- Funkce BASEBLOCK - rychlé odpojení výstupu měniče např. při přerušení bezp. obvodu při jízdě - nedochází
k opalování kontaktů stykačů.
- Záznam chybových hlášení s podrobným výpisem stavu výtahu při poruše
- Plná konfigurace systému, počítadlo počtu jízd atd.
- Technická dokumentace včetně projektu šachty.
- Dvoukřídlé dveře rozvaděče, vývodky pro kabely, držák plochých vlečných kabelů je stantartem.
- Indikace kabina ve stanici na dveřích rozvaděče

Vstupy a výstupy osazené v této sestavě:
kabinová volba včetně potvrzení............................................................................8x
vnější volba včetně potvrzení.................................................................................8x
svorky pro připojení dveří FERMATOR BUS povely 230V / 50Hz........................1x
vstup přetížená kabina
vstup dveře otevřít
vstup omezení síly / fotočidlo
výstup pro displej LED
výstup pro displej MATRIX
výstup pro hlasový modul
svorky pro připojení telefonu

Toto je konfigurace vhodná pro rekonstrukce lanových výtahů do 8 pater. Samozřejmě je možné
sestavit libovolný rozvaděč s různou výbavou. Řídící jednotka se vyrábí pro 8 nebo 16 pater.
Na Vaše dotazy, názory a připomínky rádi odpovíme.
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