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اینورتر چیست؟
اينورتر يا درايو  ACبه دستگاهي گفته مي شود كه به كمك آن مي توان سرعت يك موتور  ACسه فاز را كنترل
كرد بدون آنكه قدرت و گشتاور موتور كاهش يابد .اينورترها در ظرفيتهاي مختلف ساخته مي شوند مثالً براي يك
موتور با توان  02اسب بخار بايد از اينورتر  HP 02استفاده كرد .
انواع اينورتر از نظر ورودي كدامند؟
از نظر ورودي اينورترها به دو دسته تك فاز و سه فاز تقسيم مي گردند .البته خروجي همه آنها سه فاز است .براي
اينورترهاي با توان باالي  3اسب فقط از ورودي سه فاز استفاده مي گردد.
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انواع اينورترها از نظر كاربرد كدامند؟
از نظر كاربرد اينورترها به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شوند .براي راه اندازي پمپ ها ،فن ها،آسانسور،جرثقيل،
نوارهاي نقاله  ،دستگاههاي اكسترودر و ......از اينورتراستفاده مي شود .براي پمپ و فن از اينورترهاي با گشتاور متغير
و براي آسانسور و نوار نقاله و جرثقيل از اينورتر با گشتاور ثابت و براي اكسترودرها از اينورتر با فيدبك  PGبهره
برداري ميكنند.

مزاياي استفاده از اينورترها چيست؟
كاهش انر ژي مصرفي و لذا كاهش هزينه برق ،كاهش جريان راه اندازي و در نتيجه طوالني شدن عمر موتور  ،امكان
تغيير سرعت موتور ،امكان تغيير جهت حركت موتور ،داشتن حفاظت در برابر اضافه بار ،امكان كار موتور در شرايطي
كه ولتاژ ورودي متغير است ،امكان كنترل از راه دور ،ايجاد سرعت بيشتر از سرعت نامي موتور ،برنامه ريزي كردن
حركت.

اينورتر چگونه مصرف برق را كاهش مي دهد؟
 اينورتر به صورت هوشمند ميزان بار وارده به موتور را تشخيص داده و متناسب با همان بار ،به موتور جريان مي
دهد و اين جريان در بسياري از مواقع از جريان نامي موتور كمتر است.

 به دليل آنكه موتور يك بار ر -اكتيو روي شبكه دارد چنانچه از درايو براي راه اندازي و كنترل موتور استفاده گردد
چون درايو داراي يك بانك خازني مي باشد اين بار ر -اكتيو را جبران مي نمايد و تنها بار اكتيو را از شبكه برق
مصرف مي نمايد  ،بنابراين جريان مصرفي بسيار كاهش مي يابد .
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 در بسياري از كاربر دها انرژي زيادي براي راه اندازي الزم است موتور انتخاب شده را با توان باالتري انتخاب مي
كنند بنابراين ميزان جريان زيادتري هم در حين كار از شبكه استفاده مي كند  .چنانجه از اينورتر استفاده شود
 ،اينورتر به صورت كامال اتوماتيك اين جريان را در حين راه اندازي به مقدار الزم افزايش و در حين كار به مقدار
الزم كاهش مي دهد  ،بنابراين به طور كلي هزينه برق مصرفي كاهش چشم گيري خواهد داشت .

 در بسياري از كاربردها به هنگام راه اندازي  ،موتور جريان بسيار بااليي از شبكه مي كشد و موجب كاهش ولتاژ
شبكه و ايجاد صدماتي به تاسيسات برق رساني و ساير دستگاهها مي گردد  .اين جريان به  6برابر جريان نامي
موتور مي رسد كه بسيار نا مطلوب مي باشد  .چنانچه از اينورتر استفاده شود اين اضافه جريان بسيار اندك خواهد
شد ( حداكثر  2.0برابر ) به عنوان مثال اگر يك موتور با جريان نامي 02آمپر كار كند در هنگام راه اندازي اين
جريان به 62آمپر مي رسد و در صورت استفاده از اينورتر اين جريان حداكثر به 00آمپر مي رسد  .كاهش جريان
موتور به صورت اتوماتيك در هنگامي كه بار موتور كم مي شود  .اين قابليت به غير از كاهش هزينه برق مصرفي
موجب افزايش طول عمر مفيد موتور خواهد شد .

 امكان استفاده از برق تكفاز  002ولت به جاي سه فاز  382ولت براي راه اندازي موتور سه فاز حداكثر با توان
 . 2.2kwبه اين معنا كه مي توان با برق خانگي يك موتور سه فاز را كامال به صورت عادي راه اندازي نمود .

 در پمپها و فنها ميزان دبي با سرعت موتور متناسب است .اما توان مصرفي با مكعب سرعت تناسب دارد .مثالً اگر
دور موتور به ميزان  %02كاهش يابد آنگاه توان مصرفي الزم  %00.0خواهد بود و اين به مفهوم  %8..0صرفه
جويي در انرژي است.
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مزايا و كاربردهاي اينورتر


تنظيم كننده سرعت موتور (كنترل دور)



تغير دهنده جهت دور به راحتي و بدون نياز به كنتاكتور



روشن و خاموش نمودن موتور بدون نياز به قطع و وصل برق اصلي



كاهش ضربه هاي مكانيكي و در نتيجه افزايش طول عمر مفيد قسمت مكانيكي



حفاظت موتور در مقابل افزايش ولتاژ و جلوگيري از آسيب ديدن موتور



راه اندازي نرم موتور بدون هيچگونه ضربه به قسمتهاي مكانيكي مثل كوپلينگها  ،گير بكسها  ،تسمه ها  ،زنجيرها و
 ...و در نتيجه افزايش طول عمر مفيد موتور و ساير قسمتهاي مكانيكي را به دنبال خواهد داشت .



حفاظت موتور در برابر اضافه بار؛ در اين حالت چنانچه بار موتور از مقدار معمول مجاز بيشتر شود  ،اينورتر موتور را
خاموش مي نمايد و به كاربر پيام اضافه بار نشان مي دهد .



جلوگيري از گرم كردن و در نهايت سوختن م وتور در كابرد هايي كه موتور به طور مداوم چپگرد و راستگرد و يا
خاموش مي شود .

به طور كلي از اينورترها در سه ناحيه استفاده مي گردد :


فعاليتهاي گشتاور ثابت مثل ميكسرها  .اكسترودرها  .نوارهاي نقاله و . . .



فعاليتهاي توان ثابت مثل كشش و دستگاههاي ماشيني.



فعاليتهاي گشتاور متغير مثل فن و پمپ.
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