
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 : فناوری( مشخصات  1

 PMSM(Permanent Magnet -موتور  sensor lessاینورتر کنترل دور 

Synchronous Motor) 
 عنوان فناوری:   

 فناوری شرکت/ موسسه/ دانشگاه: اکتسابمحل  شرکت نیان الکترونیک

 فناوری:   اکتسابتاریخ  
 

  فناوری و مزایای و کاربرد شرح فنی( 2

 توضیحات عنوان

کیلووات و  2.1تا توان  PMSM، قابلیت درایو موتورهای sensor lessاینورتر نیان با فناوری کنترل دور به صورت  شرح فناوری
را داراست که قابلیت سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتری را دارد. از ویژگی های  DC ولت 56ولتاژ ورودی حداکثر 

ر موتور به بیش از میزان نامی و همچنین کاهش مصرف توان با بهره گیری از بارز این محصول قابلیت افزایش دو
 بهبود بخشیده است. %21الگوریتم های پیشرفته است که راندمان انرا نسبت به نمونه های خارجی بیش از 

 ی گوناگونانواع موتورها در رنج های توان توسعه و سفارشی سازی برای سایر ابلق .2 مزایایی فناوری

 با طراحی سخت افزاری و نرم افزاری انحصاری smdفاده از تکنولوژی است .1

 RS131دارای پورت ارتباطی  .3

 قابلیت افزایش توان و نوع درایو برای انواع مختلف موتور( ) PMSMتوانایی درایو موتورهای  .4

 Emergencyورودی برای سیگنال  .6

 دقت باالو با  sensorlessکنترل سرعت و گشتاور و شار موتور به صورت  .5

 جهت راه اندازی و توقف موتور به صورت ایمن soft stopو  soft startدارای  .7

 توانایی افزایش دور موتور به مقدار بیش از دور نامی به ازای ولتاژ ورودی مشخص .8

 باالتر از نمونه های خارجی موجود در کشور( %21راندمان بسیار باال ) بیش از  .9

 تشخیص خطای خرابی موتور و اعالم خطا از طریق ارتباط سریال .21
هستند. هرچند  DCکاربرد مستقیم این محصول در کولرهای گازی کابینتی است که نیازمند کارکرد با ولتاژ ورودی  کاربرد فناوری

ولر گازی، یخچال و یا را دارد و می توان از آن برای راه اندازی انواع کمپرسور کاین محصول قابلیت سفارشی سازی 
سایر لوازم خانگی نظیر ماشین لباسشویی و یا ظرفشویی و غیره نیزاستفاده نمود. به طور کلی این محصول در 

مواردی که نیاز به افزایش راندمان، افزایش طول عمر و کاهش تنش های وارده به سیستم با استفاده از تکنولوژی 
 .تاینورتر وجود دارد، کاربرد خواهد داش

 

 :فناوریندات تمس( 3
 پیوست ها توضیحات عنوان سند

 تصویر بروشور و کاتالوگ ها در فایل مجزا پیوست گردد در دست اقدام بروشور و کاتالوگ

 تصویر گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده در فایل مجزا پیوست گردد در دست اقدام های و استانداردهای اخذ شدهگواهینامه 

 تصویر تقدیرنامه ها در فایل مجزا پیوست گردد در دست اقدام نامه هاتقدیر
 تصویر فناوری در فایل مجزا پیوست گردد در دست اقدام تصویر فناوری

 

 پژوهشگاه نیرو

همرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفت  

 فرم فناوری های جدید 

 


