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VVVF-Kademesiz Hýz

Asansör Tahrik Düzenleri

Asansörde iyi bir iþletme olmasý için yolcularý rahatsýz etmeyecek þekilde hýzlanýp yavaþlamasý
tam kat hizasýnda durmasý ve en kýsa sürede maksimum insaný taþýmasý zaman kaybýna sebep olmama
gerekir. Günümüz asansörlerinde sýkç kullanýlan 3 tip tahrik þekli vardýr.

Tek Hýzlý Tahrik Bu düzen tek hýzlý bir asenkron motor ve diþli düzeninden oluþur. 0.63 m/s
hýzlarda kullanýlýr. Kalkýþ hýzý motorun devir sayýsý - moment eðrisi ile belirlenir. Duruþta i
motorun enerjisi kesilir, motor mekanik frenle durdurulur. Yolcularýn rahatsýz olmamasý için
mekanik frenin bir miktar kaymasýna izin verilir. Hýzýn düþük olmasý etkiyi azaltýr. Düzende di
bulunmasý hem gürültüye hem de zamanla arýzalara yol açabilir. Devir yönünü deðiþtirmek için ik
yer deðiþtirilir. Son derece konforsuz, duruþ ve kalkýþlar sert olur. Tamamen mekanik
frenlemeyle çalýþtýðý için zamanla fren balatalarýndaki aþýnmadan ve/veya kabin içindeki yüke b
olarak kat seviyelerinde þaþmalar meydana gelmektedir.
Çift Hýzlý Tahrik

Tek hýzlý tahrikte olduðu gibi arada yine bir diþli düzeni vardýr. Motorda birbirinden baðýmsýz
kutup sayýsý farklý iki sargý bulunur. Genellikle tahrik hýzý 1 m/s' dir. Motor büyük hýzla
kalkýnýr, kata belli bir mesafe kalýnca düþük hýza geçirilir. Motor mekanik frenle durdurulur.
Çift hýzlý asansörlerde bir hýzdan diðer bir hýza geçiþlerde kabindeki yolcular rahatsýz
olabilmektedir. Ayrýca hýzýn sert deðiþimi mekanik parçalar üzerinde aþýn dinamik kuvvetler
oluþturabilmektedir. Tamamen mekanik frenlemeyle çalýþtýðý için zamanla fren balatalarýndaki
aþýnmadan ve/veya kabin içindeki yüke baðýmlý olarak kat seviyelerinde þaþmalar meydana
gelmektedir.
Ýnverter Kontrollü VVVF (Kademesiz Hýzlý)Tahrik
Yan iletken güç elektroniðindeki geliþmeler sonucu inverterler asansörlerde de kullanýlmaya
baþlanmýþtýr. Ýnverter kontrol sistemi, daha az enerjiye gereksinim duyar ve ideal hýz ayar
olanaðý saðlar.. Ýnverter kontrollü sistemlerde motorun gerilimi yanýnda frekansý da
deðiþtirilir. Bu da motora her devirde optimum döndürme momenti saðlar. Bu sistemde AC motor,
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) adý verilen yan iletken elemanlarla oluþturulan
bir düzenle kontrol edilir. Genel olarak açýklamak gerekirse inverter, motor devrini,
döndürme momentini veya E/f oranýný sabit tutmak sureti ile sýfýr devirden, nominal devire
kadar çýkartýlabilir. Bu yolla motor daima dengeli ve orantýlý olur.
Ýnverterle kontrol edilen asansörlerin avantajlarý
·

Optimal frekansla motor verimi artar.

·

Doðrultucuda kayýplarýn azaltýlmasý sonucu olarak giriþ akýmý düzeltilir ve güç fakt

·

Motorun kalkýþ esnasýnda çektiði demeraj akýmý ortadan kalkar, enerji tasarrufu saðl

·

Yüksek sürat imkaný saðlanýr.

·

Seri ivme ile kalkýþ imkaný.

·

Motor ýsýnmasý daha az düzeydedir.

·

Kat seviyelerinde sýfýr hatayla duruþlar saðlanýr maksiumum duruþ konforu hissedilir

·

Asansörün durduðu ve kalktýðý neredeyse anlaþýlmaz
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