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Đặc tính

 Điều khiển kích thích tối ưu tiên tiến mới được phát triển (*) cho phép mô men xoắn động cơ khởi
động lớn nhưng vẫn duy trì được hiệu quả tiết kiệm năng lượng của phương thức điều khiển kích
thích tối ưu thông thường.

 Có các chức năng tối ưu để sử dụng với quạt và máy bơm chẳng hạn như chức năng duy trì hoạt
động trong khoảng thời gian tức thời mất điện và bao gồm cả điều khiển PID.

 Có khả năng điều khiển không chỉ động cơ Không đồng bộ thông thường mà còn cả
động cơ PM cho phép đáp ứng yêu cầu về tiết kiệm năng lượng.

 Thiết lập trước hằng số động cơ của động cơ tiết kiệm năng lượng hiệu năng cao (dòng
SF-PR) và động cơ IPM hiệu suất cao nhất (dòng MM-EFS) cho phép các động cơ này
vận hành tiết kiệm năng lượng không chỉ với thiết lập thông số vận hành.

 Chức năng tự động điều chỉnh ngoại tuyến cho phép vận hành động cơ với đặc trưng
vận hành tối ưu khi sử dụng động cơ của các nhà sản xuất hoặc đấu nối dây điện
khoảng cách xa.

 Chức năng “tự quản lý năng lượng” được vận hành với nguồn điện ngoài DC 24V cho
phép giảm điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ.

 “Đa định mức” cho phép lựa chọn định mức theo tải của quạt và máy bơm giúp lựa
chọn bộ biến tần có công suất tối ưu dùng cho động cơ sẽ sử dụng.

 Chức năng truy nguyên dữ liệu trong quá trình xảy ra sự cố vào máy tính thông qua thẻ
USB để phân tích vấn đề.

 Độ tin cậy gia tăng bằng cách tăng cường tuổi thọ của các bộ phận có vòng đời cố định
và nhờ chức năng chuẩn đoán tuổi thọ.

 Sử dụng màn hình LED 5 số 12 đoạn trên bảng điều khiển tiêu chuẩn cho phép màn hình hiển thị dễ hiểu.
* Có được nhờ kết hợp điều khiển vecto từ thông tiên tiến và điều khiển kích thích tối ưu

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
(1) Gia tăng tiết kiệm năng lượng nhờ điều khiển kích thích tối ưu

Sự tiêu thụ năng lượng của tải, với mối quan bình phương giữa tốc độ quay và tải chẳng hạn như quạt
và máy bơm, tải tỷ lệ lập phương với tốc độ quay. Vì vậy, điều khiển tốc độ quay sử dụng bộ biến tần
giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ (Hình 1). Với việc điều khiển tốc độ quay dựa vào bộ biến tần,
điều khiển V/F thực hiện điều khiển sao cho tỷ lệ điện áp và tần số trở thành hằng số là nguyên lý
chung. Tuy nhiên, điều khiển kích thích tối ưu kiểm soát điện áp sao cho hiệu suất của động cơ đạt
mức tối đa nhằm gia tăng hơn nữa hiệu quả tiết kiệm năng lượng đã được phát triển. Ví dụ, hiệu suất
của động cơ đa dụng (loại động cơ bốn cực SF-PR, 15kW) được vận hành bằng điều khiển kích thích
tối ưu cao hơn khoảng 15% so với hiệu suất của động cơ được vận hành bằng điều khiển V/F với điều
kiện là động cơ được vận hành với hệ số tải 10% (Hình 2). Do việc điều khiển kích thích tối ưu có hiệu
quả trong quá trình tăng tốc và giảm tốc, vì vậy nó cũng hiệu quả đối với việc tiết kiệm năng lượng
nhằm mục đích lặp lại việc khởi động và dừng lại. Ngoài ra, điều khiển kích thích tối ưu tiên tiến được
thiết kế mới sẽ giúp tạo ra mô men xoắn lớn bởi một động cơ vào lúc khởi động đồng thời duy trì hiệu
suất động cơ mà không thay đổi điều khiển kích thích tối ưu thông thường. Thiết bị này cho phép vận
hành động cơ tiết kiệm năng lượng với thời gian tăng tốc ngắn và hiệu suất động cơ tại thời điểm vận
hành với tốc độ cố định đạt mức tối đa mà không phải điều chỉnh thông số nào (chẳng hạn như thời
gian tăng tốc/giảm tốc và tăng mô men xoắn).

(2) Tiết kiệm năng lượng nhiều hơn với động cơ IPM
Dựa vào động cơ IPM của Mitsubishi Electric tích hợp nam châm vĩnh cửu, có thể tiết kiệm được
nhiều năng lượng hơn. Khi nam châm vĩnh cửu được lắp vào động cơ, động cơ có thể chạy với dòng
điện thấp hơn động cơ không đồng bộ thông thường (có thể làm cho tổn hao động cơ nhỏ hơn). Do
tổn hao động cơ ít nên có thể giảm lãng phí năng lượng điện, đem lại hiệu suất cao hơn dựa vào động
cơ tiết kiệm năng lượng hiệu năng cao.

Hình 1: Ví dụ về các đặc trưng vận hành của máy thổi Hình 2: Tiết kiệm năng lượng bằng cách điều khiển kích thích tối ưu

[Ví dụ về đặc tính vận hành máy bơm]
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Điều khiển bằng 
van điều tiết

Điều khiển kích thích tối ưu

Động cơ đa 
dụng (SF-PR)

Truyền động bằng 
bộ biến tần

Hiệu suất năng lượng được cải thiện

Điều khiển V/F

Hệ số tải động cơ
(Khi bộ biến tần được vận hành ở tần số 60Hz với động cơ SF-4P 15kW)

Lưu lượng không khí (%)

[So sánh với các sản 
phẩm thông thường]

[So sánh với các sản 
phẩm thông thường 
của công ty]

* Công suất danh định 
của động cơ là 100%.

Hiệu suất năng lượng được cải thiện

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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F-34Hiệu quả tiết kiệ ượng và nh n xét

Có thể đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng như đề cập dưới đây bằng cách thay thế hệ thống 
truyền động bằng nguồn điện thương mại sang hệ thống truyền động bằng bộ biến tần và bằng cách sử 
dụng động cơ hiệu quả cao.

Lắ ặt th c tế hoặc kế ho ch d  kiến

Trong nư c h t  

ư c ngo i  

Thiết b  th ng thư ng (van) 
Động cơ đa dụng (SF-PR)

Bộ biến tần  Động cơ đa dụng  (SF-PR)

Bơ  l  l nh cho t  kính Hệ th ng điều h a kh ng 
khí cho t a nh

Bộ biến tần  Động cơ đa dụng (SF-PR)

Bộ biến tần  Động cơ đa dụng (SF- R)

Bộ biến tần  Động cơ PM (MM-EFS)

Bộ biến tần  Động cơ đa dụng (SF-PR)

Hiệu uả tiết kiệ  năng lượng trong 
T a nh  thiết kế c a Mitsubishi Electric
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S  lượng áybơ  
s  dụng
Bơm làm lạnh
   2.2 kW x 2 máy

S  lượng áy 
bơ  s  dụng
Thiết b  ngo i tr i 
  (bộ th ng gi )
   0. 5 kW x  thiết bị
   1.5 kW x 1 thiết bị
   2.2 kW x  thiết bị
Điều h a kh ng 
   khí
   15 kW x 1 thiết bị
   1 .5 kW x 1 thiết bị
   0 kW x 2 thiết bị

S  lượng áy 
bơ  s  dụng
 u t cho điều 
   h a kh ng khí
   5.5 kW x 10 thiết bị
   .5 kW x 10 thiết bị
   .  kW x 100 thiết bị

Trong trư ng hợp v n h nh bằng 
   ngu n điện thương i
   Khoảng 40,000 kWh
   Khoảng 560,000 yên

Hiệu uả tiết kiệ  năng lượng trong  nă  
   (ch nh lệch chi phí)
   Khoảng 20,000 kWh hoặc 270,000 yên

Hiệu uả giả  khí thải C 2  t r o n g  
    nă
   Khoảng 20,000 kWh hoặc 10.7 tấn

Hiệu uả tiết kiệ  năng lượng trong  nă  
   (ch nh lệch chi phí)
   Khoảng 1 ,000 kWh hoặc 240,000 yên

Hiệu uả giả  khí thải C 2  t r o n g  
    nă
   Khoảng 1 ,000 kWh hoặc 9.5 tấn

Hiệu uả tiết kiệ  năng lượng trong  nă  
   (ch nh lệch chi phí)
   Khoảng 1 1,000 kWh hoặc 1,840,000 yên

Hiệu uả giả  khí thải C 2  t r o n g  
    nă
   Khoảng 1 1,000 kWh hoặc 72.3 tấn

Trong trư ng hợp 
   v n h ng bằng SF- R
   Khoảng 250,000 kWh
   Khoảng ,440,000 yên

Trong trư ng hợp v n 
   h nh bằng SF-PR
   Khoảng 2 0,000 kWh
   Khoảng ,200,000 yên

Trong trư ng hợp 
   v n h ng bằng SF-PR
   Khoảng 2, 23 0 , 0 0 0  k W h
   Khoảng 3 1 , 27 0 , 0 0 0  yên
 

Trong trư ng hợp v n 
   h nh bằng động cơ PM
   Khoảng 2, 1 0 0 , 0 0 0  k W h
   Khoảng 2 ,4 0,000 yên

Trong trư ng hợp v n 
   h nh điều khiển 
   bằng bộ biến tần
   Khoảng 20,000 kWh
   Khoảng 2 0,000 yên
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Tốc độ dòng nước (%) 

Mùa xuân   Mùa h    Mùa thu  Mùa đông

Thời gian 
trong năm Thời gian Thời gian

 gi  trong  nă  gi  trong  nă  gi  trong  nă

Tốc độ dòng khí (%) Tốc độ dòng khí (%)

Hiệu uả tiết 
kiệ  năng lượng 
từ việc s  dụng 

điều khiển bộ biến 
tần v  thay thế 

bằng động cơ PM 
(cho từng nă )




