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Sprint Electric 

Sprint Electric, 2250 Amper'e 
kadar varan geniş güç aralığın-

daki dijital DC motor kontrol cihaz-
larını kullanıma sunuyor. PLX serisi 
cihazlar özellikle; demir çelik sektö-
ründe, haddehanelerde, madencilik, 
çimento, lastik ve plastik sanayii gibi 
ağır sanayii uygulamalarında kul-
lanılan DC motor uygulamaları için 
idealdir. PLX sürücüleri; ara enerji 
depolama elemanları, sönümleme 
dirençleri veya yardımcı güç köprü-
leri kullanmak gibi masraflı ve külfetli 
ekipmanlara ihtiyaç duymadan, fren-
leme sırasında ortaya çıkan enerjiyi 
elektrik şebekesine geri basabilmek-
tedir. Sürücüler, 690 VAC besleme 
geriliminde, 2250 Amper'e varan 
akım değerleriyle çok çeşitli uygula-
malara cevap verebilmektedir. Mo-
tor kontrol cihazları; kompakt yapılı, 
yüksek performanslı, kullanım alanı 
geniş ve drive.web kontrol teknolo-
jisi yardımıyla programlaması kolay 
olan cihazlardır. 

Önemli avantajlar sağlıyor
PLX serisi DC motor kontrol ci-

hazları, iki bölge ya da rejeneratif dört 
bölgeli olarak temin edilebilmektedir. 
Dört bölge sürücülerde, her iki yön-
de tahrik ve frenleme modu için iki 
tristör köprüsü kullanılmaktadır. Bu 
şekilde, enerjinin şebekeye geri ba-
sılması ile birlikte momentin de yön 

değiştirmesi ve de, yükün yavaşça 
ya da çok ani olarak frenlenmesi 
mümkün olmaktadır. AC sürücüler-
den farklı olarak DC sürücüler, sıfır 
hızda maksimum momenti sağlaya-
rak, yükü olduğu yerde tutabilmekte 
ve güvenilir şekilde çalışabilmekte-
dir. Böylelikle, herhangi bir mekanik 
fren düzeneği kullanmaya gerek 
kalmadan, bobin sarma ya da vinç 
gibi uygulamalarda önemli avantaj-
lar sağlanmaktadır. Bu özellik; kâğıt 
makinaları, tel çekme ve takım tez-
gahları gibi uygulamaların yanı sıra, 
yüksek kalkış momenti ve düşük 
devirlerde veya durma anlarında 
hassas hız kontrolü gerektiren eks-
truder, karıştırıcı ve merdane tahrik 
uygulamalarında da DC sürücülerin 
tercih edilmesini sağlamaktadır.

650 ilâ 2250 Amper (980 
KW/1320 HP) aralığındaki tüm mo-
dellerde, AC bara opsiyonu alttan ya 
da üstten besleme şeklinde seçile-
bilmektedir. Seçenekler, ilaveler ya-
pıldığında mevcut kablo sisteminin 
kullanımında kolaylık sağlamaktadır. 
Yeni kurulan tesislerde ise, kablo 
sisteminin planlanmasında tasarım-
cıya daha geniş planlama imkânı 
sunulmaktadır. PLX serisi DC sü-
rücüler, 480 VAC ile standart ya da 
690 VAC'li besleme gerilimli olarak 
seçilebilmektedir. 690 VAC besle-
me geriliminde, 750 VDC'ye kadar 
armatür gerilimli motorların sürül-
mesi mümkün olmaktadır. Standart 

besleme ile karşılaştırıldığında, 2250 
Amperli modelde, motor mil gücü 
1500 KW'ye yükselmektir. Bu ise, 
kablo kesitini büyütmeden yüzde 50 
oranında güç artışı sağlamaktadır.

Yazılımlar çok çeşitli 
fonksiyonlara sahip
Drive.web motor kontrol tekno-

lojisi yardımıyla sürücüler, PLC ya da  
Scada bilgisayarına gerek kalmadan 
Ethernet üzerinden kontrol edilebil-
mektedirler. Motor kontrol sistemi, 
yerel ya da internet üzerinden, ağ 
üzerindeki tüm sürücülerin durum-
larının gözlemlenmesini ve konfigü-
rasyonlarının yapılmasını mümkün 
kılan grafik konfigürasyon araçları 
içermektedir. Bu grafik araçlar; sü-
rücülerin konfigürasyonlarının yapıla-
bilmesine, arıza tespit ve detaylı dö-
kümantasyonun yapılmasına imkân 
verirken, yerel kullanım için de bir 
kullanıcı arayüzü sunmaktadır. PLX 
serisi DC sürücülerinin içerdiği uygu-
lama yazılımları çok çeşitli fonksiyon-
lara sahiptir ve Profibus, DeviceNet, 
CC-Link, EtherNet/IP, Modbus ve 
CANopen gibi haberleşme ağları ile 
kullanmak için hazırlanmıştır.

Sprint Electric DC motor kont-
rol cihazlarında; hem tek fazlı, hem 
de üç faz beslemeli, rejeneratif 
ve iki bölge uygulamalara uygun 
150'den fazla modeli ile geniş çaplı 
bir ürün yelpazesi sunmaktadır. DC 
sürücülerin yanı sıra, ürün yelpaze-
sinde; ikaz sargısı kontrol sistem-
leri, dijital bilezikli kontrol sistemleri 
ve tristör sürücü kontrol üniteleri 
de mevcuttur.

Sprint Electric’in ürün portföyü 
akım aralığı, analog ve dijital sürü-
cüler ile beraber 12 ilâ 2250 Amper 
arasında değişmektedir. İster yenile-
me projeleri, isterse OEM uygulama-
ları olsun, Sprint Electric DC sürü-
cüleri; metal işleme, selüloz ve kâğıt 
endüstrisi, lastik ve plastik işleme, 
kaldırma makinaları, gıda ve eğlence 
sanayii gibi çok farklı uygulamalarda 
kullanılmaktadır. z

Plastik işleme tesisleri, 
Sprint Electric DC motor 
kontrol cihazlarının 
kullanıldığı sektörlerden 
biridir.

Ağır sanayii uygulamaları için 
rejeneratif DC motor kontrol cihazları
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