
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

СТЕНД ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА РЕГУЛИРАНЕ НА
СКОРОСТТА ПРИ ПРОМЕНЛИВОТОКОВИ

(AC) МОТОРИ

DL MAC-CCA_E DL MAC-CCA_U

DL MAC-CCA е мултифункционален стенд за изучаване на регулиране на скоростта
при трифазните асинхронни мотори от сериите EUROLAB (0.3 kW) и UNILAB (1.1 kW)
електрически машини.

Асинхронните мотори са най-използваните и прости мотори от полифазните машини
с широко приложение в хранителната, химическа промишлености, в металургията,
хартиените заводи и водната очистка, както и в добивните системи.
Има няколко начина за регулиране на индукционен мотор и най-добрия е да има
променливо честотно AC задвижване. Скоростта ще бъде малко по-ниска от
приложената честота, но относително близка и за постигане точната скорост се
осигурява обратна връзка със стенда, за да се измери честотата на въртене и да се
регулира променливата честота на AC задвижване и поддържането на тази скорост,
т.к. скоростта на мотора ще намалее незначително поради задействането на
електромагнитната спирачка като товар.

Контролът на скоростта може да се постигне също и чрез ръчно регулиране на
потенциометъра със или без прагове на ускорение или намаляване на скоростта.
Променливочестотното AC задвижване може да се програмира от клавиатурата с
указания от екрана

Стендът за електрически машини е конструиран за да отговаря на следните изисквания:

 Броя на работещите едновременно групи ученици

 Наличното работно пространство

 Планираните дейности

 Икономически прeдимства
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Най-характерното за този стенд е неговата модулност, което означава:

 индукционният мотор може да се свърже с електромагнитна спирачка

 възможност да се окомплектова с най-същественото

 да изберете цялостни решения без да дублирате оборудване

Предимството на дидактиката е да може да изследва поведението на всяка електрическа
машина, която е част от този стенд, която има следната конфигурация:

 самостоятелен основен стенд, с универсално захранване, с възможности за
всички напрежения, стационарни и променливи AC и DC стабилизирани и
цифрови измервателни уреди за провеждане пълен курс на измерване на
електрически машини

 универсална опора, която осигурява директно монтиране на
електрическите машини пред  променливочестотно  АС
задвижване

 инструменти и принадлежности, необходими за извършване на
тестове с електрически машини

Всички машини са предвидени за продължителна работа и могат да
издържат пренатоварване около 20÷30% даже при продължителна
работа.

Освен това,  моторите и електромагнитната спирачка са изработени
толкова внимателно и с малко загуби , че могат да се считат за
изпитателни машини.

Всяка електрическа машина е снабдена с изчерпателно ръководство за
употреба , което обяснява как се извършват тестове на всяка машина.
Така, това ръководство може да се счита за учебник по теория и
практика.

ЕКСПЕРИМЕНТИ
Експерименти, които могат да се проведат:

 Регулиране параметрите на мотора /Автотюнинг/
 Регулиране на скоростта на отворен цикъл
 Jog speed
 Многостъпково регулиране
 Крива на мощността на двигателя
 Крива на въртящ момент- скорост на мотора
 Регулиране на скоростта на затворен цикъл
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DL MAC-CCA_E Регулиране на скоростта на AC мотори (0.3 kW)
Кат.№ Наименование Кол.

DL 55070 Инвертор за трифазни индукционни мотори 1

DL 30115 Кафезен трифазен асинхронен мотор 1

DL 1013A Универсална опора за електрически машини 1

DL 30300 Електромагнитна спирачка 1

DL 1054 Ел. захранване 1

DL 1155A-SC Свързващи кабели със защитени накрайници 1

ВИХРОВОТОКОВА
(МАГНИТНА)СПИРАЧКА

DL 30300

С гладък ротор и статор с явни полюси. Оборудвана е с водна
либела, лостове, тежести и контратежест за измерване на
въртящия момент на вала на двигателя. Възможно е
добавянето на силоизмервателна клетка.

Технически характеристики:
Максимално захранващо напрежениие: 250 VDC
Максимална скорост на въртене: 5000 об./мин.
Максимална мощност: 450 W

ТРИФАЗЕН АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ С
КАФЕЗЕН РОТОР

DL 30115

Индукционен двигател с трифазна статорна намотка и
кафезен ротор.
Технически характеристики:
Мощност: 370 W
Напрежение: 220/3 80 V Δ/Y
Ток: 2/1.1 A Δ/Y
Скорост на въртене: 2650 об./ мин. при 50 Hz
Необходими принадлежности:
DL 2035 Пускател звезда/ триъгълник
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УНИВЕРСАЛНА ОСНОВА

DL1013A
Алуминиева конструкция, монтирана върху
антивибрационна основа, с плъзгачи за една или
повече машини и ограничител.
Разполага със заключващо устройство за провеждане
на тест за късо съединение с двигател с навит ротор

СВЪРЗВАЩИ КАБЕЛИ

DL 1155A-SC

Свързващи разноцветни кабели с обезопасени накрайници
дължини: 25; 50; 100; 200 см
диаметър: 4мм
сечение: 0,75 и 2,5 мм2
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ИНВЕРТОР ЗА ТРИФАЗНИ ИНДУКЦИОННИ МОТОРИ

DL 55070

Трифазен инвертор за асинхронно задвижване на
мотори регулиране на скоростта. Задаването на
скоростта може да бъде директно на инвертора или
ръчно регулирана с потенцио-метър върху предния
панел и може да бъде в отворен или затворен
контур, като се използва действителното отчитане на
скоростта от оптичния енкодер. Нарастването или
намаляването на скоростта може да се задава
отделно от 0.0 дo 3200 сек. и посоката на въртене
може да бъде избрана с помощта на специален ключ.
Предния панел включва и цифров инструмент, който
показва скоростта въртящия момент и генерираната
механична мощност. Настройките на инвертора се
програмират на място от клавиатурата и
дистанционно чрез RS485.

ПОСТОЯННОТОКОВО (DC) ЗАХРАНВАНЕ
DL 1054

Подходящо за захранване с променливо
напрежение на спирачните системи и възбуждането
на машините

Технически характеристики
• Изход: 0÷120V, 2 A or 0÷220V, 1 A.
• Захранване: еднофазно от мрежата


