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Перетворювачі частоти ATV600 Process 

для управління насосними станціями 
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Перетворювач частоти Altivar 600 Process виробництва Schneider Electric 

призначений для управління насосними агрегатами із розширеним функціоналом  

по управлінню насосними станціями, станціями підкачки та КНС: 

 

Основні технічні характеристики Altivar 600 Process:  

 

-  Номінальна потужність до 2 400 кВт 

-  Номінальна напруга живлення 380...480 V (- 15...10 %) 50-60Гц; 

-  Вихідна частота 0,01..500Гц; 

-  Вбудований дросель в колі постійного струму; 

-  Вбудований RFI фільтр класу С3; 

-  Рівень гармонічних спотворень THDI<48%; 

-  Умови експлуатації -15..+50ºС без зниження потужності; 

-  Умови зберігання -40..+70 ºС; 

-  Вологість 5...95 % без конденсації; 

-  Відповідність стандартам EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-3 environment 1 category C2, EN/IEC 

61800-3 environment 2 category C3, UL 508C, EN/IEC 61800-5-1, IEC 61000-3-12, IEC 60721-3, IEC 

61508, IEC 13849-1 

-  Наявність сертифікатів: УкрСЕПРО, ATEX INERIS, ATEX zone 2/22, СSA, TÜV, UL, REACH, DNV 
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Комунікаційні можливості: 

 

-  Порт RS485 Modbus RTU RJ45; 

-  Порт Ethernet ModbusTCP для системи диспетчеризації; 

-  Вбудований WEB-SERVER; 

-  Автоматичний логгер 4-х вибраних параметрів; 

-  Протоколи Ethernet/IP, Profibus, Profinet, CANopen, DeviceNet – опція. 

 

 

Типи, кількість і функції входів/виходів ПЧ: 

 

-  Дискретні входи – 6 (+6)* (DI5-DI6 імп. вхід 0...30 kHz для витратоміра); 

-  Аналогові входи – 3 (+2) (0-10В/4-20мА)**;  

-  Аналогові виходи – 2 (0-10В/4-20мА); 

-  Релейні виходи – 3 (+3)*; 

-  Дискретні виходи –  0 (+2)* 

-  Входи безпеки – 2; 

-  Можливість підключення зовнішнього джерела живлення 24VDC; 

 

*(+X) додаткові входи/виходи за наявності карти розришення І/О; 

** (АІ2-АІ3 – струм/напруга/датчики температури РТ100/РТ1000/РТС/KTY/WaterLevelSensor 0…1МΩ); 
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Типи захистів двигуна та ПЧ: 

 

-  Тепловий захист двигуна по струму та підключення термісторів/термоконтактів; 

-  Безпечне блокування моменту; 

-  Випадання фази двигуна, захист від обриву всіх фаз двигуна; 

-  Витікання на землю (к.з на землю); 

-  К.з двигуна; 

-  Захист ПЧ від власного перегріву; 

-  Перевантаження/недовантаження; 

-  Недонапруга/перенапруга; 

-  Обрив вхідних фаз; 

-  Надшвидкість; 

-  Самотестування; 

-  Обмеження комутаційних перенапруг на виході  - робота на старий двигун; Функція частково 

заміняє використання dU/dt фільтра; 

-  та ін.  

 

 

Спеціальні функції для насосних станцій: 

-  Вбудований каскадний контролер з можливість управління до 6 ти насосів; 

-  Автоматичне підтриманння тиску/витрати/рівня швидкістю + включення додаткових насосів; 

-  ПІД-регулятор із введенням реальних величин датчиків Bar, МПА, мH20, метрах і тд. 

-  Можливість підключення давача тиску до та після насоса та витратоміра для повного 

контролю зон роботи насоса. 

-  Можливість введення H та Q насосного агрегату для вибору найбільш економічного режиму 

роботи (BEP); 

-  Функція заповнення пустого трубопроводу після зупинки по часу або контролю збільшення 

тиску; 

-  Функція Сон/Пробудження для станцій підкачкок – зупинка ПЧ при відсутності розбору і 

наявності стабільного тиску і відновлення роботи при мінімальному зменшенні тиску в системі; 

-  Функція Stop&GO – повне відключення ПЧ (електроніка+вентилятори) для додаткового 

збереження електроенергії на власні потреби при довготривалому простої без роботи; 

автоматичне відновлення роботи при зміні регульованого параметра менше як за 0,3 с; 

-  Функція включення «нічного додаткового насосу» - насос малої потужності для підтримання 

тиску в нічні годити (години відсутності споживання) 

-  Функція контролю вхідного тиску по давачу тиску 4-20мА або реле сухого ходу; 

-  Функція контролю вихідного тиску або витрати при виході за допустимі межі (надтиск); 

-  Функція виявлення пориву трубопроводу (низький тиск, висока швидкість, висока витрата); 

-  Функція контролю кількості пусків насосу за короткий період часу; 

-  Функція компенсації опору трубопроводу (автом. корекція уставки ПІД в залежності від розбору) 

-  Функція AntiJam (анти-заклинювання робочого колеса насосу КНС) – ПЧ робить кілька реверсів 

для очищення робочого колеса: по заданому часу, або при кожному старті, або під час роботи по 

струму; 
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- Функція управління до 6 насосних агрегатів у каскадній насосній станції з одним ПЧ або усі 

насоси з ПЧ; 

-   Вирівнювання моторесурсу насосів по часу або циклічно; 

 

 
 

-  Функції наповнення резервуарів або спорожнення КНС; 
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-  Налаштування роботи КНС по поплавках, датчику рівня або датчику гідростатичного тиску 

(рівня) без застосування зовнішніх контролерів; 

-  Розширені функції енергомоніторингу та дистанційного доступу по web-серверу 

 

 


