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Elektroniczne Przemienniki Cz�stotliwo�ci Netter 
Seria SRF / NFI / NFU 

� Wszechstronna regulacja pr�dko�ci wibratorów elektrycznych przyczepnych i pogr��alnych
� Mo�liwo�� równoleg�ego pod��czenia kilku wibratorów 
� Prosta i solidna konstrukcja 
� Przejrzyste menu nawigacji 
� Wersje specjalne, zgodne z �yczeniami Klienta 
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1 ˜ 200..240 V
50/60 Hz

3 ˜ 380..415 V
50/60 Hz

300 � 400 � 200

300 � 400 � 200

400 � 500 � 250

400 � 500 � 250

600 � 600 � 300

Typ

 

Max.

           [kW]     [A] 
(W � H � D) 

[mm] 

 0,75

 1,10

 2,20

 0,75

 1,50

 2,20

 4,00

 5,50

 7,50

 11,00

 15,00

 4,8

 6,9

 11,0

 2,3

 4,1

 5,5

 9,5

 14,3

 17,0

 27,7

 33,0

SRF 1-007/4,8

SRF 1-011/6,9

SRF 1-022/11

SRF 2-007/2,3

SRF 2-015/4,1

SRF 2-022/5,5

SRF 2-040/9,5

SRF 2-055/14,3

SRF 2-075/17

SRF 2-110/27,7

SRF 2-150/33

Elektroniczne Przemienniki Cz�stotliwo�ci Netter 
Seria SRF 

Napi�cie
zasilaj�ce

Wymiary
Moc wej�ciowa Nat��enie pr�du

Elektroniczne przemienniki cz�stotliwo�ci 
z serii SRF standardowo umieszcza si� 
w szafkach sterowniczych. Szafki te 
przystosowane s� do monta�u na �cianie,
zabezpieczaj� przed py�em i wod�.
(Zabezpieczenie typu IP54).
Przemienniki typu SRF dost�pne s�
równie�  jako szafki z gniazdem lub 
w wersji pulpitu. 

Szafki s� standardowo malowane na kolor 
jasnoszary. (RAL 7035). Dost�pne s�
równie� inne kolory lub obudowy ze stali 
nierdzewnej. Przy��cza silników pod��czone
s� do listwy przy��czeniowej, lub je�li
wymaga tego Klient, obudowa szafki 
sterowniczej wyposa�ona jest w gniazda. 
Wymiary szafki sterowniczej zale�� od
rozmiaru przemiennika cz�stotliwo�ci.

Szafka sterownicza

Praca
Standardowo SRF obs�uguje si� za 
po�rednictwem 3,5’’ ekranu dotykowego. 
Za pomoc� tego ekranu mo�na uruchomi� 
i zatrzyma� cykl wibracji. 
Za pomoc� przycisków lub klawiatury 
operator mo�e wprowadzi� wymagan�
cz�stotliwo�� i czas pracy, które s�
pokazywane na wy�wietlaczu. Mo�na
wybra� menu w j�zyku niemieckim, 
angielskim lub francuskim. 

Program pami�ta ustawienia funkcji 
niewywag typu CC (du�y / ma�y moment 
roboczy) oraz parametry dla dwóch sto�ów 
wibracyjnych. Ustawienia te mog� by�
uruchamiane na �yczenie. 
W osobnych okienkach wy�wietlane s�
komunikaty b��dów i alarmy, co u�atwia 
obs�ug� i serwis. 
Wymiary ekranu dotykowego oraz program 
SRF mog� by� dostosowane do wymogów 
Klienta.

Konfiguracja 
Na �yczenie firma NetterVibration mo�e
skonfigurowa� dodatkowe wej�cia i wyj�cia
dla SRF, dzi�ki którym mo�na pod��czy�
urz�dzenia zabezpieczaj�ce lub sterowanie 
zewn�trzne. 

Komunikacja szeregowa 
SRF mo�e by� zastosowany we wszelkich
konfiguracjach komunikacji w zak�adach
przemys�owych. 
Komunikacja za po�rednictwem Modbus, 
CANopen i innych systemów jest mo�liwa 
po konsultacji z firm� NetterVibration.

Opcjonalny mini system steruj�cy pozwala 
na kompleksowe monitorowanie 
i sterowanie. 

SRF wbudowany w istniej�cy system
produkcyjny, komunikuje si� z centralnym 
systemem sterowania procesem.

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym 
rezonansem 
Zintegrowany uk�ad hamuj�cy pozwala na 
unikni�cie niekontrolowanych drga	
podczas hamowania wibratorów. Zjawisko 
to mo�e mie� negatywny wp�yw na 
ko	cowy efekt wibracji. 

Zale�nie od zastosowania oraz dla 
sterowania wieloma wibratorami 
pracuj�cymi przy du�ych momentach 
roboczych zaleca si� stosowanie 
oddzielnych rezystorów hamuj�cych. 
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1 ˜ 200..240 V
50/60 Hz

3 ˜ 380..415 V
50/60 Hz

        72 � 145 � 142

107 � 143 � 132

142 � 184 � 152

107 � 143 � 132

142 � 184 � 152

180 � 210 � 172

245 � 295 � 192

Typ

 

Max.

           [kW]     [A] 
(W � H � D) 

[mm] 

 0,75

 1,10

 2,20

 0,75

 1,50

 2,20

 4,00

 5,50

 7,50

 11,00

 15,00

 4,8

 6,9

 11,0

 2,3

 4,1

 5,5

 9,5

 14,3

 17,0

 27,7

 33,0

NFI 1-007/4,8

NFI 1-011/6,9

NFI 1-022/11

NFI 2-007/2,3

NFI 2-015/4,1

NFI 2-022/5,5

NFI 2-040/9,5

NFI 2-055/14,3

NFI 2-075/17

NFI 2-110/27,7

NFI 2-150/33

1 ˜ 200..240 V
50/60 Hz

3 ˜ 380..415 V
50/60 Hz

210 � 240 � 163

215 � 297 � 192

230 � 340 � 208

215 � 297 � 192

230 � 340 � 208

Typ

 

Max.

           [kW]     [A] 
(W � H � D) 

[mm] 

 0,4

 0,75

 1,1

 1,5

 2,2

 0,4

 0,75

 1,1

 1,5

 2,2

 4,0

 3,3

 4,8

 6,9

 8,0

 11,0

 1,5

 2,3

 3,0

 4,1

 5,5

 9,5

NFU 1-004/3,3

NFU 1-007/4,8

NFU 1-011/6,9

NFU 1-015/8

NFU 1-022/11

NFU 2-004/1,5

NFU 2-007/2,3

NFU 2-011/3

NFU 2-015/4,1

NFU 2-022/5,5

NFU 2-040/9,5

Elektroniczne Przemienniki Cz�stotliwo�ci Netter 
Seria NFI

Napi�cie
zasilaj�ce

Wymiary
Moc wej�ciowa Nat��enie pr�du

Elektroniczne Przemienniki Cz�stotliwo�ci Netter 
Seria NFU

Napi�cie
zasilaj�ce

Wymiary
Moc wej�ciowa Nat��enie pr�du

Elektroniczne przemienniki cz�stotliwo�ci NFI mieszcz� si� w obudowach IP 2x,                                 
przeznaczonych do instalacji w szafach sterowniczych Klienta. Dane techniczne 
s� analogiczne do urz�dze	 z serii SRF.

 
  
  

 
 
  
 Elektroniczne przemienniki częstotliwości  

z serii NFU umieszczone w skrzynce IP54  
przeznaczonej do montażu naściennego  
wyposażone są w wyłącznik główny,  
przełącznik kierunku obrotów oraz  
potencjometr do ustawiania częstotliwości. 
 
Wyświetlacz urządzenia pokazuje  
Częstotliwość wyjściową przemiennika.  
NFU może także komunikować się z innymi  
urządzeniami za pośrednictwem Modbus lub  
CANopen.  
NFU pozwala na podłączenie tylko jednego  
wibratora. W przypadku konieczności  
podłączenia dwóch, lub więcej wibratorów  
należy podłączyć zewnętrzną skrzynkę  
przyłączeniową oraz przekaźniki  
zabezpieczające silniki. 

Opcjonalnie można zamontować rezystor  
hamujący, zabezpieczający przed  
niekontrolowanymi drganiami.  
Przemiennik NFU jest wstępnie  
skonfigurowany i gotowy do instalacji. 
 
Konstrukcja 
W zależności od zastosowania, przy  
doborze przemiennika należy wziąć pod  
uwagę rezerwę. Im większe wibratory,  
tym większy jest prąd rozruchowy. 
W przypadku wibratorów  
Wielobiegunowych (4 lub 6) zaleca się  
stosowanie przemienników 
częstotliwości z trójfazowym zasilaniem. 
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Elektroniczne Przemienniki Cz�stotliwo�ci Netter 
Wersja specjalna serii SRF 

Zintegrowany uk�ad wa��cy 
Na �yczenie firma NetterVibration oferuje
SRF zintegrowany z systemem wa��cym. 
Dzi�ki tensometrom umieszczonym pod 
sto�em wibracyjnym mo�liwe jest 
jednoczesne zag�szczanie i wa�enie
materia�u sypkiego. Aktualny ci��ar
wy�wietlany jest na ekranie dotykowym. 
Mo�liwe jest równie� automatyczne 
uruchamianie wibratorów w zale�no�ci od 
ci��aru materia�u znajduj�cego si� na 
stole wibracyjnym.

Ustawienia wst�pne 
Wszystkie wymagane parametry jak czas 
rozruchu, czas zatrzymania, czas rozbiegu, 
cz�stotliwo�� maksymalna silnika, 
kompensacja po�lizgu oraz charakterystyka 
U/K s� wst�pnie ustawiane i testowane 
przez firm� NetterVibration w zale�no�ci od 
zastosowania.
Po zainstalowaniu i pod��czeniu urz�dzenie
jest gotowe do pracy. 

Uk�ad sterowania przeznaczony do pracy w 
strefach zagro�enia wybuchem. 
We wspó�pracy z u�ytkownikiem firma 
NetterVibration wprowadzi�a uk�ad sterowania 
spe�niaj�cy wymagania dyrektywy ATEX. 
Urz�dzenia te odpowiadaj� wymogom sprz�tu
dla Grupy II. Zale�nie od wersji, mo�na je 
stosowa� w strefach zagro�enia wybuchem 1, 
2, 21 lub 22. 

SRF ze sto�em wibracyjnym Zintegrowany system wa��cy         SRF i stó� wibracyjny ze stali nierdzewnej Stó� wibracyjny wbudowany w
podajnik rolkowy

 

 

 

 

 

 

 

 

NetterVibration Polska Sp. z o.o.

   
  
  
         

  Al. W. Korfantego 195 / 17
40�153 Katowice
Tel.  +48 32 2050947

www.NetterVibration.pl
info@NetterVibration.pl

NetterVibration
Fritz�Ullmann�Str. 9
55252 Mainz�Kastel
Tel. +49 6134 2901�0
Fax +49 6134 2901�33

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com

Fax  +48 32 2051572
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NetterVibration oferuje tak e odpowiedni
osprz t niezb dny do monta u, instalacji,
uruchomienia oraz monitorowania wibratorów 
i odbijaków.
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Netter oferuje rozwi�zania.
Skontaktuj si� z naszymi do�wiadczonymi
doradcami.

Zastosowanie 
Sterowniki cz�stotliwo�ci z serii SRF oraz 
przemienniki cz�stotliwo�ci z serii NFI i NFU 
s�u�� do regulacji pr�dko�ci obrotowej 
wibratorów elektrycznych. 
Niektóre specjalne zastosowania wymagaj�
cz�stotliwo�ci, które s� nieosi�galne za 
pomoc� zwyk�ych wibratorów. Przemienniki te 
charakteryzuj� si� prost� i solidn� konstrukcj�.

Konstrukcja i zasada dzia�ania 
Efektywne uk�ady elektroniczne pozwalaj� na 
prac� przy wysokiej tolerancji napi�cia
wej�ciowego. Przemienniki cz�stotliwo�ci
generuj� pr�d trójfazowy o zmiennej 
cz�stotliwo�ci od 0 do 100 Hz. Dzi�ki temu 
mo�na �atwo ustawi� pr�dko�� wibratora. 
Dopuszczalna temperatura pracy wynosi od  
0 oC do +40oC.

Wszystkie wymagane parametry jak czas 
rozruchu, czas zatrzymania, czas rozbiegu, 
cz�stotliwo�� maksymalna silnika, 
kompensacja po�lizgu oraz charakterystyka 
U/K s� wst�pnie ustawiane i testowane przez 
firm� NetterVibration przed dostaw� w 
zale�no�ci od zastosowania.
W przypadku szczególnych zastosowa	
mo�na zainstalowa� opcjonalny rezystor hamuj�cy. 
Rezystor hamuj�cy pozwala na szybkie 
zatrzymanie wibratora (w ci�gu kilku obrotów). 
Dzi�ki temu mo�na unikn�� niepo��danych
drga	 rezonansowych.


