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Kurulum maliyetlerini azaltırken üstün performanslı makinelere sahip olabilir 
misiniz? Neyse ki, günden güne gelişen teknolojinin hızına ayak uydurabilen ve 
uygulama gereksinimlerinizi kolaylıkla karşılayabilen bir hız kontrol cihazı var.

Optimum kurulum için tasarlanan Altivar™ Machine ATV340* hız kontrol cihazı,
son teknoloji ürünü uygulama kontrolü, gelişmiş ve entegre edilmesi kolay
otomasyon özellikleri sunar. Yenilikçi özellikleri, akıllı makine çağına giren ve
bu çağın zorluklarıyla uğraşan OEM’lerin tercih ettiği hız kontrol cihazı haline
gelmesini sağlıyor.

* 380-480V trifaze besleme gerilimi ile ağır şart uygulamalar için 0,75 - 75 kW güç aralığında

Altivar Machine ATV340: Yüksek performanslı 
makineler için yenilikçi hız kontrol cihazı



Yüksek performanslı uygulama 
gereksinimlerini karşılayan özellikler 
ATV340, aşağıdaki özellikleri sayesinde yüksek performanslı makinelerin 
kurulum maliyetlerini düşürürken kapasitesini ve kullanışlılığını geliştirir. 

•  Üstün makine performansı. 1,8 ln maksimum moment kapasitesi 
ve 400 Hz’e kadar optimize edilmiş hız bant genişliğiyle, ATV340, 
ani hızlanmalara sahip dinamik uygulamalar için idealdir. Doğrultucu 
bölümü, %220 nominal momente gereksinim duyan zorlu uygulamalarda 
aşırı yüklenmeler ile başa çıkabilir.

•  Daha hızlı tepki süresi. Minimum 1 ms döngü süresi ve Ethernet 
haberleşme protokolünün sağladığı bağlanılabilirlik sayesinde elde 
edeceğiniz hızlı tepki süresi ile makinenizin verimini en üst düzeye çıkarır.

•  Basitleştirilmiş makine mühendisliği. Dahili çift portlu Ethernet 
protokolü, çeşitli arayüzler, dahili enkoder ve entegre uygulama 
fonksiyonları ile makine tasarımında maksimum esneklik sunar. 
Uyarlanabilir ve ölçeklendirilebilir olan ATV340, çeşitli asenkron, senkron 
ve relüktans motorlarıyla uyumludur.

•  Daha kısa tasarım süresi. Tek dokunuşla otomatik motor tanıma 
özelliği ile makinenin etkin bir şekilde devreye alınmasını sağlar ve 
üretimi destekler. Ek olarak, kullanıma hazır Test edilmiş, Onaylanmış ve 
Belgelenmiş Mimariler (TVDA’ler) ve SoMachine yazılımı eşsiz otomasyon 
entegrasyonunu kolaylaştırır.

•  Kapsamlı fonksiyonel güvenlik ve emniyet. Dahili STO (SIL3) ve 
çok çeşitli güvenlik fonksiyonlarına sahip olan ATV340, makinelerle ilgili 
EN ISO 13849-1 ve EN 62061 güvenlik standartlarına uygundur. Ayrıca 
ATV340, servis sürekliliği sağlarken insanları ve varlıkları korumak için 
Achilles seviye 2 siber güvenlik sertifikasına sahiptir.

•  Sürdürülebilir üretkenlik. ATV340; yüksek seviyelerde toz, titreşim 
ve çalışma sıcaklığının 60ºC’yi bulduğu zorlu ortamlarda makinenin 
kullanılabilirliğini sağlar. Dahili web sunucusu aracılığıyla uzaktan izleme, 
önleyici bakım sağlarken, MachineStruxureTM Arızalı Cihaz Değiştirme 
(FDR) hizmeti, makinenin hızlı bir şekilde tekrar çalışabilir duruma 
gelmesine imkan verir.
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