nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Cải thiện Hiệu suất Năng lượng trong Động cơ Bộ biến tần
Đặc tính
Đánh giá động cơ bộ biến tần
Động cơ

Đo

Bộ biến tần

Đo

 Đồng hồ đo điện đẳng cấp thế giới, độ chính xác cao,
băng thông rộng.
 Có thể đo trực tiếp điện áp cao và các tín hiệu dòng điện
từ nhỏ đến lớn.
 Ngoài điện áp còn có thể đo đồng thời dòng điện, công
suất, tần số và hệ số pha, biến dạng toàn phần (THD) và
các số liệu hài hòa khác, cho phép chứng thực các thành
phần hài hòa theo quy định của IEC và các tiêu chuẩn
khác.
 Đo tín hiệu đầu vào và đầu ra của động cơ bộ biến tần
giúp nâng cao hiệu năng của thiết bị.
 Đo lường số liệu với tốc độ cao 20 lần/giây (khoảng cách
50ms) cho phép thu được số liệu chi tiết hơn.
 Chứng thực dao động số liệu từ nhiều góc bằng số, dạng
sóng, xu hướng, sóng hài, biểu đồ dạng cốt và màn hình
hiển thị kép (số & dạng sóng).

Đo
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Khái niệm
cơ bản
tóm tắt
Basic
Concept
or hoặc
Summary
Đánh giá động cơ bộ biến tần: Ví dụ minh họa
Bộ biến tần

Đầu vào một pha

Đầu vào 3 pha

Động cơ

Dạng sóng đầu vào
Dạng sóng đầu ra

Đo dòng điện lớn
Đo dòng điện trên 30A với độ chính
xác cao và có thể đo 600A bằng
máy biến năng 751574

Đầu vào tương tự
(tốc độ xoay, mô-men
xoắn), đầu vào xung
(mô-men xoắn)

* Sử dụng 1 đơn vị cho mỗi pha

Việc điều khiển động cơ trở nên phức tạp hơn do sự phát triển của công nghệ mạch điện tử; tuy nhiên
hiện nay ngày càng nhiều công ty đang tiến hành thử nghiệm điều khiển động cơ và bộ biến tần với các
dụng cụ đo có độ chính xác cao hơn nhằm đạt được hiệu suất cao về năng lượng và các vấn đề xã hội
khác.
Đồng hồ đo điện chính xác WT3000 có thể thực hiện đồng thời 4 lần đo giúp thu thập số liệu điện áp
RMS, dòng điện RMS, công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, tần số, biến
dạng toàn phần (THD) và các yếu tố hài hòa cao lên đến thứ tự 100. WT3000 là công cụ tốt nhất để
tăng hiệu suất với các thử nghiệm hiệu suất đầu vào-đầu ra của bộ biến tần. Với các chức năng đánh
giá động cơ, WT3000 có thể xác thực điện áp, dòng điện, dao động dòng điện cũng như đo tốc độ xoay
và thay đổi mô-men xoắn. WT3000 cũng giúp phân tích và đo số liệu nhằm cải thiện hiệu suất của động
cơ.

Hiệu quả hoặc nhận xét
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 Đồng hồ đo đẳng cấp thế giới, độ chính xác cao và băng thông rộng này cho số liệu đo chính xác
±0.06% và đo băng thông rộng tối đa 1MHz. Nó có thể đo trực tiếp đầu vào lên đến 1000V mỗi phút
từ thứ tự mA và dòng điện lớn lên đến 30A.
 WT3000 được trang bị màn hình tinh thể lỏng màu cỡ lớn TFT mà các mẫu trước đây không có, có
thể hiển thị nhiều số liệu đầu vào và đầu ra của bộ biến tần trên cùng một màn hình. WT3000 có thể
giúp các nhà thiết kế tăng hiệu suất đánh giá của mình.
 WT3000 đo các tín hiệu đầu vào bộ biến tần (điện áp, dòng điện, công suất, hệ số pha, tần số, v.v…)
và tín hiệu đầu ra (điện áp mỗi pha, dòng điện, công suất và điện áp 3 pha, dòng điện, công suất,
v.v…) và có thể tính và hiển thị số liệu hiệu suất đầu vào-đầu ra. Nhập tốc độ xung hoặc tốc độ xoay
tín hiệu tương tự, mô-men xoắn, WT3000 có thể thu thập số liệu về hiệu suất bộ biến tần và hiệu
suất động cơ cũng như số liệu về tổng hiệu suất giúp góp phần giảm tiêu thụ nhiêu liện thông qua
việc cải thiện hiệu suất khi phát triển sản phẩm.
Màn hình và hiển thị kết nối cho đầu vào của 4 thiết bị

Dạng sóng tín hiệu đầu vào và đầu ra
Tín hiệu đầu vào

Tín hiệu đầu ra ba pha

Đầu vào
bộ biến tần

Số liệu đầu ra
bộ biến tần

Số liệu
3 pha

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước: Chúng tôi đã nhận được nhiều đơn hàng từ
các nhà sản xuất lớn về ô tô, điện tử, thiết bị,
các trường đại học và viện nghiên cứu.
• Khách hàng chính bao gồm:
Công ty Toyota Motor, Công ty Honda Motor,
Honda Engineering, Công ty Nissan Motor,
Công ty Toyota Industries, Aisin Seiki,
Denso, JTEKT, Panasonic, Panasonic
Electric Works, Yaskawa Electric, Fuji
Electric Systems, Hitachi, Canon, Sony,
Daikin Industries, Mitsubishi Electric, Sanyo
Electric, Omron Aso, Toshiba Carrier,
Toshiba Home Appliance, Trung tâm kiểm
định dụng cụ đo điện Nhật Bản, Viện nghiên
cứu quốc gia về Khoa học và Công nghệ
Công nhiệp Tiên tiến (AIST)
Nước ngoài: Các nhà sản xuất ô tô lớn, nhà sản xuất máy
bay và nhà xuất điện tử có nhu cầu sử dụng
Máy đo điện WT3000 vì có độ chính xác và
độ tin cậy đẳng cấp thế giới.
• Khách hàng chính bao gồm:
HYUNDAI, GM, BMW, SAMSUNG, BOEING,
Hamilton Sundstrand, SIEMENS, BOSCH,
OSRAM, PHILIPS, SONY, ELECTROLUX,
TOSHIBA, SMA, SIGNALTEC, DONGWOO
Liên hệ:

Yokogawa Electric Corporation
Toll-Free Number (T&M Customer Support Center): 0120-137046
E-mail(Customer Support)：tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp URL: http://www.yokogawa.co.jp/tm/

