
Bộ khởi động mềm & Biến tần



Các phương pháp khởi động động cơ

● Khởi động tr ực tiếp (DOL)
● Khởi động Sao-Tam giác
● Khởi động mềm
● Biến tần (variable speed 

drive)
ATS22ATS22
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drive)
● ...

ATS22ATS22



Lý do sử dụng Bộ khởi động mềm

●Hạn chế dòng khởi động
●Điều khiển khởi động và dừng động cơ mượt mà
●Hạn chế áp lực lên động cơ và lên phần cơ khí của máy

Lý do sử dụng Biến tần
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Lý do sử dụng Biến tần
●Điều khiển tốc độ động cơ
●Đạt được momen định mức khi 0 ≤ N ≤ Nrated
●Điều khiển thời gian tăng và giảm tốc động cơ
●Bảo vệ động cơ
●Cung cấp các chức năng đáp ứng cho từng loại ứng dụng.



Nâng cao năng suất sản xuất và chất 
lượng sản phẩm
●Ứng dụng: 

● Băng chuyền vận chuyển chai

●Vấn đề: 
● Chai dê vỡ/đổ trong quá trình khởi động.
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●Giải pháp: 
● Sử dụng khởi động mềm hoặc biến tần



Giảm chi phí đầu tư

●Ứng dụng: 
● Cẩu trục với dòng khởi động cao có thể gây ra sự rung lắc
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●Giải pháp 
● Khởi động mềm hoặc biến tần



Giảm chi phí vận hành

●Ứng dụng:
● Hệ thống điều không với cửa gió để 

thay đổi lưu lương khí -> lãng phí năng 
lượng đáng kể

●Giải pháp:
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●Giải pháp:
● Điều chỉnh lưu lượng với biến tần.



Thang máy

●Ứng dụng: 
● Thang máy yêu cầu 

●Khởi động và dừng mượt mà
●Điều khiển momen mượt mà khi nhả thắng
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●Giải pháp: 
● Sử dụng biến tần để đảm bảo quá trình tăng tốc và 

giảm tốc



Bảo vệ cơ khí

●Ứng dụng : 
● Thang cuốn thường xuyên khởi động 

và dừng gây ra sốc cơ khí, giảm tuổi 
thọ hệ thống.
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●Giải pháp : 
● Biến tần đảm bảo khởi động và dừng 
mượt mà, giới hạn momen khởi động, 

tránh sốc cơ khí



Drive
Altivar 12

Drive
Altivar 312

Cho các ứng dụng đơn giản

Cho các ứng dụng ph ức tạp, thang máy (CT)

Giải pháp cho m ọi ứng dụng

Biến tần ALTIVAR và Kh ởi động mềm 
ALTISTART

Starter
Altistart 22

ATS22   :   4 - 315 kW
ATV12   : 0.18 - 4 kW
ATV303 : 0.37 - 11 kW 
ATV312 : 0.18 – 7.5 kWDrive

Altivar 310

ATV32   : 0.18 - 15 kW
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ATS48   : 4 - 1200 kW
ATV212 : 0.75 - 75 kW
ATV61   : 0.37 - 800 kW
ATV61P: 90 - 2400 kW

Cho các ứng dụng bơm/quạt (VT) 

Starter
Altistart 48

Drive
Altivar 61

Drive
Altivar 
LIFT

Drive
Altivar 212

Drive
Altivar 71

Drive
Altivar 61 Plus

Drive
Altivar 71 Plus

ATV32   : 0.18 - 15 kW
ATV71   : 0.37 - 630 kW
ATVLIFT : 4 - 22 kW 
ATV71P : 90 - 2000 kWDrive

Altivar 32

MỚI !!!
Altivar Process 
ATV6xx : 0.75 -

1500kW



Tổng quan v ề sản phẩm Khởi động m ềm

Schneider Electric Vietnam 



Multifonctions ATS 48

SCHNEIDER soft starter- Altistart 

• Dãy công su ất: 3 đến 32 Amps
• Giá thành th ấp, chức năng
vừa đủ
• Kích th ước 45mm

ATS01

ATS 22
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Compact ATS 22

3    17                32 590                      1200   Amps

Optimum ATS01
ATS48

• Công suất cao hơn
• Ứng dụng nặng
• Ứng dụng cần điện áp > 600V

• Dãy công suất: 17 đến 590 Amps
• Tất cả trong m ột
• Ứng dụng cơ bản



SCHNEIDER soft starter 

●The 4 Altistart
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● Khả năng hạn dòng từ 150% đến 700% dòng động cơ, 
tối đa 500% dòng định mức của ATS48

Khởi động m ềm ATS48

● Chức năng điều khiển moment

● Chức năng voltage boost
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● Bảo vệ quá tải, thấp tải, mất pha 

● Điều khiển contactor bypass

● Điều khiển khởi động tuần tự Cascade

● Đấu nối trong mạch tam giác của động cơ (Delta Inside)



Khởi động m ềm ATS48

● Chức năng điều khiển moment :
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Torque in % of Cnom 

Điều khiển moment khởi động, khởi động mềm, dừng mềm 
cho bơm, quạt tránh hiện tượng búa nước, sốc cơ khí
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Ch. 4 : Torque Control

- TCS « torque control system, an exclusive concept »
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Khởi động m ềm ATS48

● Chức năng voltage boost

Giúp thắng ma sát, tạo lực để quay tải yêu cầu moment 
khởi động cao
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Khởi động m ềm ATS48

● Điều khiển contactor bypass
� Giám sát dòng điện 
kể cả khi đóng công-
tắc-tơ by-pass
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Khởi động m ềm ATS48

● Điều khiển khởi động tuần tự Cascade
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Khởi động m ềm ATS48

● Đấu nối trong mạch tam giác của động cơ (Delta Inside)

� Nối nối tiếp trong mạch 
động cơ đấu ∆, giúp giảm 
công suất (giảm tiền đầu 
tư) soft-starter

Id Id / √3 
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● Khả năng hạn dòng từ 150% đến 700% dòng động cơ, 
tối đa 350% dòng định mức của ATS22

Khởi động m ềm ATS22

● Tích hợp contactor bypass

Schneider Electric Vietnam 19

● Chức năng voltage boost

● Bảo vệ quá tải, thấp tải, mất pha 

● Đấu nối trong mạch tam giác của động cơ (Delta Inside)



Khởi động m ềm ATS22

Standard starter ATS 22 benefits

XX
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X
X

X

X



Khởi động m ềm ATS22

� Nối nối tiếp trong mạch 
động cơ đấu ∆, giúp giảm 
công suất (giảm tiền đầu 
tư) soft-starter
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Bảng so sánh các bộ khởi động mềm
ATS01N1ATS01N1 ATS01N2ATS01N2 ATS22ATS22 ATS48ATS48

Công su ất ● 0.37 – 11kW ● 0.75 – 15kW ●7.5 – 355kW (440V) ● 7.5 – 800kW (690V)
Số pha điều khi ển ● 1 ● 2 ● 3 pha ● 3 pha
Loại động cơ ● 1 hoặc 3 pha ● 3 pha ● 3 pha ● 3 pha
Tích hợp bypass ● Có ● Có ● Có ● Không

Ứng dụng ● Đơn giản ● Đơn giản & cơ
bản

● Đơn giản & nặng ● Đơn giản & nặng

Giới hạn dòng - - ● 350% ICL (ICL : dòng đm của
soft starter)

● 500% ICL

Khả năng kh ởi
động

Không điều khiển Không điều khiển ● 20s tại 3,5In (Warm state, S4 
95%)

● 25s tại 4In (Warm state, S4 50%)

Tg k/động tối đa ● 5s ● 10s ● 60s ● 60s
Đấu tam giác ● Không ● Không ● Có thể ● Có thể

22

Đấu tam giác ● Không ● Không ● Có thể ● Có thể

Truyền thông ● Không ● Không có sẵn
● Modbus khi dùng
với TeSysU

● Có sẵn Modbus ● Có sẵn modbus
● Một vài chu ẩn khác n ếu
dùng gateway

I/O ● Không ● 3LI, 1 relay, 1LO ● 3LI, PTC, 2 relays ● 4LI, PTC, 3 relays, 3LO, 1AO
Màn hình hi ển th ị ● Không ● Không ● Có sẵn hoặc gắn rời ● Có sẵn hoặc gắn rời
Phần mềm cài đặt ● Không ● Somove cho

TeSysU
● SoMove ® Lite ● Somove Lite

Dừng mềm ● Không ● Có ● Dừng theo đặc tuy ến hoặc
dừng tự do

● Dừng theo đặc tuy ến, dừng
tự do ho ặc dừng hãm

Điều khi ển moment ● Không ● Không ● Có ● Có
Tăng cường
moment k/ động

● Không ● Có ● Có ● Có

Động cơ thứ 2 ● Không ● Không ● Có ● Có
Cascade ● No ● No ● No ● Cascade
Bảo vệ động cơ ● Không ● Có với TeSysU ● Bảo vệ đầy đủ ● Bảo vệ đầy đủ



Altistart 22
Lựa chọn thiết bị



Lựa chọn ATS22
Câu hỏi cần trả lời 

Supply Voltages
Motor

Click here for more 
details

Click here for more 
details
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Motor

Application & Duty Cycle

Click here for more 
details



●Chọn loại ATS22 phù hợp với điện áp nguồn vào
(L1 – L2 – L3)
● 230 – 440V :  Range ATS22 … Q
● 208 – 600V :  Range ATS22 … S6 or S6U

●Chọn ATS22 phù hợp với điện áp điều khiền control supply voltage
(CL1 – CL2)

Lựa chọn ATS22
Tiêu chí l ựa chọn : 1 - Điện áp ngu ồn 

Schneider Electric Vietnam

(CL1 – CL2)
● 230VAC :  Range ATS22 … Q or S6    (The I / O are supplied with +24VDC)
● 110VAC :  Range ATS22 … S6U (The I / O are also supplied with 110VAC)



Lựa chọn ATS22
Tiêu chí l ựa chọn : 2 – Thông s ố động cơ

● Điện áp định mức Un
● Phải phù h ợp với áp ngu ồn
● Kiểm tra xem động cơ đấu sao hay 

tam giác

● Công su ất định mức
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● Dòng định mức đ/c In 
● Chọn ATS22 có dòng đ/m ≥ In

● The motor’s class of thermal protection 
● ATS22 với ứng dụng cơ bản dùng v ới động cơ class 10
● Dùng với động cơ có cấp bv nhi ệt cao h ơn(20, 30)  cần nâng c/s ATS



●Chú ý đến moment khởi động yêu cầu của tải
● Với moment khởi động Tr : khởi động được
● Chú ý đến khả năng giới hạn dòng của ATS22 ilt
● Với moment khởi động Tr1 : Không thể khởi động

Lựa chọn ATS22
Tiêu chí l ựa chọn : 3 – Ứng dụng và chu k ỳ làm vi ệc

Tr1

Is and Ts : Direct on line starting current and 
torque
Ts1 : Starting torque with ATS22 and current 
limitation 
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●Kiểm tra nếu chu kỳ làm việc phù hợp với khả năng khởi động của 
ATS22
● Kiểm tra thời gian khởi động
● Lưu ý số lần khởi động trong 1 giờ
● Khảo sát hệ số tải

Ts1 : Starting torque with ATS22 and current 
limitation ILt
Tr : Resistive torque (must be always < Ts1)



Lựa chọn ATS22
ATS 22 : Số lần k/đ trong 1 giờ

Số lần khởi động với dòng 3,5 In trong 20s (S4 duty) 
Nhiệt độ môi trường tối đa : 40°C
Cấp bảo vệ nhiệt của động cơ class 10

Frame Soft Starter range
Number of starts / hour

Without Fan With Fan
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A ATS22 D17● … D47● 6 10

B ATS22 D62● … D88● 6 10

C ATS22 C11● … C17● 4 10

D ATS22 C21● … C41● - 4

E ATS22 C48● … C59● - 4



Cấp b/v nhi ệt động cơ> 10
• Class 20 nâng c/s lên 1 c ấp 
• Class 30 nâng c/s lên 2 c ấp

Cho các ứng dụng nặng, phải nâng công su ất ATS22

Lựa chọn ATS22
Ứng dụng nặng

Example : for motor 400V 15 kW
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Cần quá dòng > 3,5 In motor
• Có thể, nếu In motor < dòng đ/m ATS22 icl

Tăng số lần khởi động
• Dùng thêm qu ạt
• Nâng c/s ATS22

ATS22D32 : 
choice for motor 
class 10

ATS22D62 : 
choice for motor 
class 30

ATS22D47 : 
choice for motor 
class 20



Lựa chọn ATS22
Trường hợp b ị giảm công su ất

Yếu tố môi trường làm giảm hoạt động của ATS22

●Nhiệt độ môi tr ường tối đa : 40°C
● Giảm công suất khi nhiệt độ đến 60°C : dòng định mức giảm 2.2% cho mỗi 1oC cao hơn

40°C

●Cao độ làm vi ệc : 1000m
● Giảm công suất khi hoạt động ơ độ cao  đến 2000m: dòng định mức giảm 2% mỗi 100m 

cao hơn 1000m
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cao hơn 1000m

Vd : ATS22C11Q dùng ở độ cao 1600m và 55°C
● Giảm công suất do nhiệt độ :  (55 - 40) x 2.2 = 33%
● Giảm công suất do độ cao:  (1600 - 1000) / 100 x 2 = 12%
● Tổng công suất bị giảm = 45%
● ATS48C11Q : IcL = 110A. 

Dòng hoạt động tối đa= 110 x (1 - 0,45) = 60,5A



Có thể nối ATS22 trong phần tam giác của động cơ (với động cơ nối tam 
giác)

●Ưu điểm :
● Giảm công suất cho bộ khởi động mềm

●Dòng điện giảm√3

●Nhược điểm :

Lựa chọn ATS22
Nối trực tiếp hay n ối tam giác v ới động cơ?
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● Cần đấu nhiều dây
● Chỉ áp dụng với dòng Q

Vd : Động cơ 400V 22 kW

Needs ATS22D32Q inside Delta 
connections

Needs ATS22D47Q in Line 
connections



The Product Offer
Reference Altistart 22

ATS22 ... ...

Starter Current
D17 : 17 A C17 : 170 A
D32 : 32 A C21 : 210 A

Supply Voltage
Q : 230-440VAC Power

230VAC Control 
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D32 : 32 A C21 : 210 A
D47 : 47 A C25 : 250 A
D62 : 62 A C32 : 320 A
D75 : 75 A C41 : 410 A
D88 : 88 A C48 : 480 A
C11 : 110 A C59 : 590 A
C14 : 140 A

230VAC Control 
24VDC Logic Inputs

S6 : 208-600VAC Power
230VAC Control 
24VDC Logic Inputs

S6U : 208-600VAC Power
110VAC Control 
110VAC Logic Inputs



Tổng quan v ề sản phẩm Bi ến tần

Schneider Electric Vietnam



Cấu tạo biến tần
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Công su ất

ATVXX . . .. ..      

0: x 0.01 Ví dụ:

Điện áp

M2: 240V – 1P

Vỏ bảo vệ
H:  IP21

W: IP55

Đặc điểm sản phẩm 
Mã sản phẩm
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0: x 0.01
< 1kW

U: x 0.1
1kW ≤ x < 10kW

D: x 1
≥ 10kW

C:  x 10
≥ 100kW

M: x 100
≥ 1000kW

Ví dụ:

018 : 0.18 kW
U37 : 3.7 kW
D55 : 55 kW
C13 : 130 kW
M12 : 1200 kW

M3: 240V – 3P

N4: 400V – 3P

Y: 690V – 3P

W: IP55



ATV12, ATV310

● 110VAC – 1 P
● 0.18 - 0,37 - 0,75 kW Heat sink
● 0,37* kW Base 

plate
● 240VAC – 1P

● 0.18 - 0,37 - 0,55 - 0,75 - 1,5 - 2.2 kW Heat sink
● 0,37 - 0,55 - 0,75* kW Base 

plate

● 240V – 3P

ATV12
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● 240VAC – 3P
● 0,18 - 0,37 - 0,75 - 1,5 - 2.2 - 3 - 4 kW Heat sink
● 0,37 - 0,75 - 1,5 - 2 - 3 – 4* kW Base 

plate

ATV310
● 380VAC – 3 P

● 0,37 - 0,75 - 1.5 - 2.2 - 3 - 4 - 5.5 - 7.5 - 11 kW



ATV12, ATV310 • Khả năng chịu dòng 150%, phù hợp cho mọi loại tải công 

suất nhỏ

• Chức năng PID và các chức năng cho các ứng dụng đơn

giản

•Luật điều khiển U/f, vector, Energy Saving

• Chỉ tích hợp sẵn cổng truyền thông Modbus

• ATV310 có lớp phủ board dày, cho khả năng làm việc đến
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• ATV310 có lớp phủ board dày, cho khả năng làm việc đến

nhiệt độ 55oC, tăng khả năng chịu ẩm và chịu bụi bặm 

Phụ kiện:

Điện trở 
thắng

Motor choke Màn hình rời



Biến tần ATV12, ATV303

ĐK véct ơ từ thông Lu ật V/F

Tự động bù 
(IR và s)

Bù th ường
(Đặt U0 ban đầu)

T/Tn

100%

200 %

T/Tn

So sánh điều khi ển véct ơ từ thông và V/F
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FrS FrS5 101 3

100%

Điều khi ển véct ơ
•Độ chính xác cao hơn, cho moment cao ở tốc 
độ thấp (0-10Hz)
•Đáp ứng động tốt hơn so với điều khiển V/F
•Đòi hỏi phải nhập thông số động cơ và làm 
tuning

Luật V/F
• Dùng cho mô tơ không có thông số
• Nhiều mô tơ song song, 
• Mô tơ có công suất nhỏ so với biến tần



• Chức năng điều khi ển bơm tăng cường cho h ệ 2 bơm

điều áp

Biến tần ATV12, ATV310

- Bơm phụ khởi động
khi bơm chính chạy tốc 
độ tối đa trong 1 thời 
gian cài trước
- Bơm chính giảm tốc 
để tránh sốc trong 
đường ống

Tốc độ bơm chính
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đường ống

- Bơm phụ dừng khi 
bơm chính giảm tốc 
(đã đủ áp)

Tốc độ bơm chính



ATV312, ATV32

● 240VAC – 1 P
● 0.18 – 2.2 kW

● 240VAC – 3P
● 0.18 - 15 kW

● 380VAC – 3P
● 0,37 - 15 kW

● 600VAC – 3P
● 0,75 - 15 kW

ATV312
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● 0,75 - 15 kW

ATV32

● 240VAC – 1 P
● 0,18 - 2.2 kW

● 380VAC – 3P
● 0,37 - 15 kW



ATV312, ATV32
• Khả năng chịu dòng 150%, phù hợp cho mọi loại tải công 

suất nhỏ

• Chức năng PID và các chức năng cao cấp cho ứng dụng 

phức tạp

•Luật điều khiển U/f, luật vector, luật energy saving, luật bơm

quạt

• Chỉ tích hợp sẵn cổng truyền thông Modbus và CANopen

• Có các tùy chọn cho các chuẩn truyền thông khác: 
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• Có các tùy chọn cho các chuẩn truyền thông khác: 

DeviceNet, PROFIBUS DP V1, EtherNet/IP, Modbus TCP,  

EtherCat

Màn hình rời

Riêng ATV32 có chức 
năng ATV Logic, cho 
phép lập trình các ứng 
dụng như một PLC đơn
giản 



ATV212
Cho ứng dụng bơm, qu ạt cho h ệ thống HVAC

● 240VAC – 3P
● 0.75 - 30 kW

● 380VAC – 3P
● 0,75 - 75 kW

IP21, IP55

ATV212 (thay th ế cho ATV21)
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● IP21, IP55

Công nghệ C-Less
giúp giảm sóng hài mà 
không cần phụ kiên
Đảm bảo mức sóng hài 
THDi < 35%



ATV212
Cho ứng dụng bơm, qu ạt cho h ệ thống HVAC

• Khả năng chịu dòng 110%, phù hợp cho loại tải bơm, quạt, máy 

nén

• Chức năng PID và các chức năng chuyên dụng cho HVAC: Fire 

mode, Damper Control, lu ật điều khi ển U/f, lu ật vector, lu ật 

điều khi ển cho b ơm quạt ……

Tích hợp sẵn các chuẩn tryền thông cho hệ thống BMS: Modbus, 
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METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

• Có thể tùy chọn chuẩn LONwork 

Màn hình rời



● 240VAC – 3P
● 0,37 - 90 kW

● 380VAC – 3P
● 0,75 - 630 kW

● 690VAC – 3P
2,2 - 800 kW

ATV61 (dạng sản ph ẩm)

Cho ứng dụng bơm, qu ạt

Biến tần ATV61
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● 2,2 - 800 kW

ATV61 Plus (d ạng tủ) 

● 380VAC – 3 P
● 90- 1400 kW

● 690VAC – 3P
● 110 - 2400 kW

ATV61Q (làm mát b ằng ch ất lỏng)

ATV61 Plus Low Harmonic (THDi < 5%)



• Khả năng chịu dòng 110%, phù hợp cho loại tải bơm, quạt, máy 

nén

• Chức năng PID và các chức năng chuyên dụng cho bơm, quạt:

Fire mode, Damper Control, lu ật điều khi ển U/f, lu ật vector, 

luật điều khi ển cho b ơm quạt ……

• Tích hợp sẵn truyền thông modbus, CANopen

Cho ứng dụng bơm, qu ạt

Biến tần ATV61
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• Tích hợp sẵn truyền thông modbus, CANopen

• Tùy chọn cho các chuẩn truyền thông đa dạng: Modbus TCP 

Daisy Chain, Modbus/Uni-Telway, EtherNet/IP, Device Net, 

PROFIBUS DP V0 and V1, INTERBUS, CC-LINK, LONWORKS,  

METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet



• Sản phẩm đi kèm với màn hình rời, thêm chữ “Z” vào mã sản 

phẩm để bỏ màn hình này (chỉ đến 75kW)

• Từ 90kW có sẵn DC choke, thêm chữ “D” vào mã sản phẩm để

bỏ DC choke 

• Vd: ATV61HD45N4Z, ATV61HD90N4D

• Nhiều phụ kiện: 

•Card mở rộng I/O 

Biến tần ATV61
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•Card mở rộng I/O 

•Card Encoder

•Card truy ền thông (Modbus TCP, BACnet, Profibus …)

•Multi pump Card cho phép điều khi ển nhi ều bơm



Các chức năng bi ến tần 

Chức năng điều khi ển PI

Ổn định áp su ất đường ống

Biến trở 
đưa vào 
analog 
input hoặc 
đặt trên 
biến tần

TÍn 
hiệu 
phản 

- Áp suất luôn đảm bảo ở mức 
đặt
- Giảm hao mòn cơ khí khi 
khởi động nhiều lần
- Tiết kiệm năng lương
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Pressure 
Sensor

Bơm
Gauge

Đường ống

phản 
hồi 
đưa
về 
analo
g 
input



Biến tần ATV61

ATV61 with Pump switching card VW3 A3 502
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Biến tần ATV61

Điều khi ển nhi ều động cơ song song

Tốc độ 
đặt

L2

L1

Kháng
lọc
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L3

Mỗi động cơ phải có r ơ-le nhi ệt bảo vệ

Dùng luật điều khi ển V/F



Biến tần ATV61

Điều khi ển nhi ều động cơ, mỗi lần 1 động cơ

C
on

fig
. 1

C
on

fig
. 2

C
on

fig
. 3

Lix =

CNF1

Liy =

CNF2

Rx= CNF1 Rz= CNF3Ry= CNF2
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● 240VAC – 3P
● 0,37 - 75 kW

● 380VAC – 3P
● 0,75 - 500 kW

● 690VAC – 3P
● 2,2 - 630 kW

ATV71 (dạng sản ph ẩm)

Cho ứng dụng ph ức tạp

Biến tần ATV71
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● 2,2 - 630 kW

ATV71 Plus (d ạng tủ) 

● 380VAC – 3 P
● 90- 1300 kW

● 690VAC – 3P
● 110 - 2000 kW

ATV71Q (làm mát b ằng ch ất lỏng)
ATV71 Plus Low Harmonic (THDi < 5%, 

regen)



● 240VAC – 3P
● 27A – 66A / 5.5 – 15kW

● 380VAC – 3P
● 10A – 48A / 4 – 22kW

ATV LIFT

Biến tần ATVLIFT
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Chuyên dụng cho tháng 
máy 
Có khả năng điều khiển động
cơ đồng bộ vòng kín (với 
encoder)

Động cơ không đồng
bộ, tiết kiệm được
không gian vì không 
cần dùng hộp số



• Khả năng chịu dòng 150%, phù hợp cho loại tải nặng (máy 

nghiền ..)

• Nhiều chức năng chuyên dụng cho các ứng dụng phức tạp: Điều 

khi ển moment , điều khi ển thắng, luật điều khi ển U/f, lu ật 

vector vòng h ở hoặc vòng kín đc KĐB, luật vector đ/c ĐB 

vòng h ở, luật vector đ/c ĐB vòng kín (ch ỉ ATVLIFT)

Biến tần ATV71
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vòng h ở, luật vector đ/c ĐB vòng kín (ch ỉ ATVLIFT)

• Tích hợp sẵn truyền thông modbus, CANopen

• Tùy chọn cho các chuẩn truyền thông đa dạng: Modbus TCP 

Daisy Chain, Modbus/Uni-Telway, EtherNet/IP, Device Net, 

PROFIBUS DP V0 and V1, INTERBUS, CC-LINK



• Sản phẩm đi kèm với màn hình rời, thêm chữ “Z” vào mã sản 

phẩm để bỏ màn hình này (chỉ đến 75kW)

• Từ 90kW có sẵn DC choke, thêm chữ “D” vào mã sản phẩm để

bỏ DC choke 

• Vd: ATV71HD45N4Z, ATV71HD90N4D

• Nhiều phụ kiện: 

•Card mở rộng I/O 

Biến tần ATV71
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•Card mở rộng I/O 

•Card Encoder

•Card truy ền thông (Modbus TCP, Profibus …)

•Controller Inside Card



Biến tần ATV71
Hoạt động nh ư một PLC với Controller Inside Card VW3A3501

PLC
SCADA
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M

Controller
inside



Biến tần ATV71

AI pulse

or encoder

input

f ref
Reference AIx

Master 
speed regulator

Slave
speed regulator

f ref

Master
speed regulation

Slave 
torgue control

Speed 

Reference AIx Torque 

Điều khi ển chủ/tớ
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input

MM encoder
M M

Reference AIx Torque 
ReferenceAo

Chủ/tớ theo tốc độ Chủ/tớ theo mômen



Biến tần ATV71
Điều khi ển mạch vòng kín

Tốc độ 
đặt

•Điều khiển chính xác tốc độ động cơ
•Cho phép đạt moment tối đa tại vận tốc “zero”
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Encoder

Tốc độ đặt

Phản 
hồi 

tốc độ

+

-

PID Tín hi ệu
momen 
điều khi ển

Hạn chế



Biến tần ATV71
Chức năng phanh hãm trình t ự– Brake logic control
ATV71, ATV312, 
ATV32

� Chức năng phanh hãm trình t ự

� Ứng dụng cho tải nâng hạ hoặc 
truyền động thẳng, thang máy. 

� Cho phép biến tần điều khiển phanh 
hãnh của động cơ đồng bộ với việc 
tạo mômen giữ tải khi bắt đầu làm 
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tạo mômen giữ tải khi bắt đầu làm 
việc và khi dừng.

� Tần số làm vi ệc lúc nh ả và hãm phanh
� Biến tần tự động đặt theo hệ số trượt 
động cơ.

� Thiết lập thông s ố đơn gi ản
� Chỉ cần đặt dòng tạo mômen phù 

hợp.



Biến tần ATV71

Đấu chung DC bus, giúp t ận dụng n ăng lượng hãm để cấp ngu ồn cho các bi ến tần
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Biến tần ATV71

Sử dụng Network braking unit để trả năng lượng hãm v ề lưới ngu ồn

DC

AC
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DC



Biến tần ATV71

Sử dụng Active Front End giúp gi ảm sóng hài (THDi < 5%) và tr ả năng lượng hãm v ề lưới
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Biến tần ALTIVAR
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Altivar Process - ATV600

Biến tần Thông minh cho H ệ thống Bơm
The First Services Oriented Drive

63

The First Services Oriented Drive



Dòng Biến tần ATV600-IP 21/23/UL type 1
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ATV660  Drive Systems  IP23 

0,75  5,5         11          22           45          90 110         160         315         500           800           1500 kW

ATV630  Wall mounting products  IP21/UL Type1  
(200V class up to 75kW, 690V class from 2,2kW)

ATV630  Floor standing 

ATV640  LH-products  
IP21/UL Type1  

ATV680  Low Harmonic 
Drive Systems IP23 

ATV660
(690V only)

ATV680
(690V only)



Dòng Biến tần ATV600-IP 55/54/UL type 12
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ATV660  Drive Systems  IP54 

0,75 5,5         11          22           45          90 110        160         315        500           800           1500 kW

ATV650  Wall mounting products  
IP55  400V/480V 

ATV650  Floor standing 
products  IP54 

ATV680  Low Harmonic 
Drive Systems IP54 

ATV680
(690V only)

ATV660
(690V only)



ATV600- Kích thước dạng sản phẩm (wall mounted)
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ATV600- Kích thước Tủ biến tần (Drive Systems) 

ATV600,  48% THDi
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up to
-33%

ATV600,  48% THDi



ATV600 - Control board

Tích hợp truy ền
thông Ethernet

Modbus

Màn hình cài đặt

68

Các chân đấu nối có th ể
tháo r ời và được đánh dấu
màu

•STO SIL3

•3 Relays

•6 DI

•3 AI (PTC/PT100/PT1000)

•2 AO (~LO)

2  Khe card m ở rộng

• Field bus, I/O & Relay



ATV600- Màn hình cài đặt

- Hiển thị mã QR
- Vẽ đồ thị vận hành
- Vẽ biểu đồ tiêu thụ điện

Đồng hồ thời gian thực

69

Màn hình đổi màu đỏ khi 
xảy ra lỗi

- Kết nối màn hình và PC 
bằng cáp USB
- Cho phép lưu trữ cài đãt từ 
màn hình



Tuổi thọ lên đến 10 năm
• Normal Duty Pn (quá tải 110%)
• High Duty Pn-1 (quá tải150%)
• Dùng cho động cơ đồng bộ và

không động bộ

Màn hình điều khi ển HMI
• Several languages more than 

20
• Customizable (units, …)
• Giám sát n ăng lượng/ bơm
• Vẽ đồ th ị năng lượng
• Dedicated application 

functions 
• Màn hình có thể tháo rời, có

động hồ thời gian thực, hiển
thị đèn nền màu đỏ khi xảy ra
sự cố

Độ cao làm vi ệc: 
•Đến 4800m trong những điều kiện 

Nhiệt độ làm vi ệc
•-15°°°°C to +50°°°°C với công su ất 
định mức  

ATV600- Đặc điểm chính
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Conducted Emission IEC/EN 
61800-3 
• Up to 45kW 400v  C2 50m C3 

150m 
• Above 45kW C3 150m

Tiêu chu ẩn sóng hài IEC61000-3-
12 
• Mức sóng hài ch ỉ 48% khi ho ạt 
động ở 80% - 100% tải

Môi tr ường làm vi ệc: 
•Môi tr ường hóa ch ất env 3C3
• - H2S, Ozone, SO2
• - Sương muối
•Môi tr ường bụi 3S3
• - Độ ô nhiễm mức 3
• - Coated boards

•Đến 4800m trong những điều kiện 
cụ thể

Truyền thông có s ẵn: 
• Ethernet Modbus TCP
• Modbus
Options:
• Ethernet IP/Modbus TCP (dual 

port)

• DeviceNet
• CANopen
• Profibus & ProfiNet

2 khe gắn card m ở rộng “SHI” 
• Card truyền thông
• Card mở rộng I/O



ATV600- Cài đặt và giám sát

Màn hình điều khi ển HMI

����Công c ụ điều khi ển
trong nhà máy (g ắn trên m ặt tủ)

���� Hiển th ị QR code động

����Lưu trữ thông tin c ục bộ.

DTM - SoMove

����Được đưa vào thư viện DTM

����Công c ụ để cài đặt và bảo trì
cấp cao

����Truy c ập toàn b ộ dữ liệu của
biến tần
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Altivar Process Webserver

����100% chuẩn (0 phần mềm– 0 phiên b ản )
����Màn hình điều khi ển HMI trực tuy ến, 

hỗ trợ cho vi ệc vận hành và b ảo trì
���� Tính di động



ATV600 - Chứng nhận (Certificate)

Altivar Process là sản phẩm toàn cầu

CE marked in compliance to the European low voltage directive 
73/23/CEE, 93/68/CEE and EMC directive 89/336/CEE

CSA 22-2N14

72

Altivar Process là sản phẩm toàn cầu

Được các tổ chức quốc tế chứng nhận
RCMUL508

NOM Safety certifications



PLCPLC

M

VSDVSD Bảo vệ quá ápBảo vệ quá áp
Bảo vệ chạy khôBảo vệ chạy khô

Điều khiển quy trìnhĐiều khiển quy trình

Giám sát
thông tin
Giám sát
thông tin

ALTIVAR PROCESS ALTIVAR PROCESS 
THE Services Oriented 
Drive

ĐiềuĐiều khiểnkhiển
quyquy trìnhtrình
ĐiềuĐiều khiểnkhiển
quyquy trìnhtrình

BảoBảo vệvệ chạychạy khôkhôBảoBảo vệvệ chạychạy khôkhô

BảoBảo vệvệ quáquá ápápBảoBảo vệvệ quáquá ápáp

GiámGiám sátsát
thôngthông tintin
GiámGiám sátsát
thôngthông tintin

ÁpÁp suấtsuấtÁpÁp suấtsuất

LLưuưu
llượngượng
LLưuưu
llượngượng

NNăngăng
llượngượng
NNăngăng
llượngượng

GiámGiám sátsát hiệuhiệu suấtsuất
bbơmơm vàvà hệhệ thốngthống
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Process
Performance

Tích hợp đặc tuy ến bơm

Tối ưu hóa ho ạt động của bơm… 

74

Giám sát vận hành c ủa bơm

• Điểm hoạt động 

• Vị trí điểm hoạt động vs BEF

• Đánh giá hi ệu suất bơm



Tích hợp sẵn tính n ăng gi ảm 
Sóng hài

• THDi = 44% @ 100% tải/  48% @ 

Nâng cao ch ất lượng điện năng… 

Vận hành t ại  
80% tải 

THDi = 52%
Với các Bi ến tần khác

THDi = 48%
Với  Altivar process

Energy 
Management
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• THDi = 44% @ 100% tải/  48% @ 
80% tải

• Đáp ứng tiêu chu ẩn IEEE519 
• Zero sóng hài
• -14% tổn hao năng lượng vs 
AFE trước đây

• Cos Phi # 1 
• Power factor < 0,9

• Cos Phi # 1 
• Power factor > 0,9 



Độ sai số < 5%
• Đo điện áp động cơ
• Đo dòng động cơ

…Cung c ấp thông tin 
năng lượng tiêu th ụ,…

Đo năng lượng tiêu th ụ thực tế… 

Actual Motor power

Motor shaft power

Drive input power

Mains

Head

Flow

Volume

Pump Efficiency

Energy 
Management
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KPI
• Năng lượng tiêu thụ (e.g. 
kWh/m3)
• Hoặc kWh/mWc.m3

Motor speed
Pump Efficiency

KPI (kWh/m3)



Giám sát
• Công suất
• Lưu lượng thực tế
• KPI

Phát hi ện điểm trôi n ăng 

Phát hi ện điểm trôi n ăng lượng…

POWER TREND

Alarm

Altivar Process

Pump 23

alarm

Alarm Power consumed

Device alarms

Device errors

Device status

Energy 
Management

77

Schneider Electric Vietnam - Hội Thảo Sản Phẩm Tự Động Hóa Công Nghiệp Thế Hệ Mới - 2015

Phát hi ện điểm trôi n ăng 
lượng 

• Altivar Process hoặc
• Hệ thống Automation 
System



Tiết ki ệm 60% năng lượng ch ờ khi 
không ch ạy động cơ (*)
• Biến tần sẽ tắt các phần tiêu thụ điện

• Phần động lực
• Quạt
• Đèn nền của màn hình

•Điều khi ển Chạy & Dừng (Stop & Go )

Tiết ki ệm năng lượng với chức năng Stop & Go

STOP

GO
P

Energy 
Management
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•Điều khi ển Chạy & Dừng (Stop & Go )
• Dừng tự động
• Thông qua truyền thông

• 0.00 € chi phí đầu tư
• Không cần lắp đặt contactor đầu nguồn
• Không cần nguồn cấp 24V bên ngoài

(*) above 22kW

M

Altivar           
Process

O
W
E
R IO

Net
Diag



Bơm : bộ phận dễ bị hỏng
nhất

• Lưu lượng thấp/ Chạy khô (Low flow  /dry 
running)
• Áp lực đầu vào thấp/ lưu lượng cao (Low 
suction pressure / High flow)
• Quá nhiệt PT100 / KTY84
• Giới hạn số lần khởi động

Đầy đủ chức năng bảo vệ...
Energy 

Management

79

• Giới hạn số lần khởi động
• Kẹt bơm (Anti Jam)
• Ngăn ngừa hiện tượng xâm thực
(Preventive Pump Cavitation) 

Đường ống
• Ngăn ngừa hiện tượng búa nước
• Kiểm soát áp lực

Van
• Dừng theo hàm đặc trưng để tránh hiện
tượng trạng thái van đóng không ổn định



Tối thiểu hóa thời gian dừng hệ thống...

QR Code

•Truy cập tài liệu kỹ thuật

•Khắc phục sự cố trực tuyến

Asset
Management
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Schneider Electric Vietnam - Hội Thảo Sản Phẩm Tự Động Hóa Công Nghiệp Thế Hệ Mới - 2015

jsmith

John.smith@schneider-...

•Trung tâm chăm sóc khách hàng: “QR2 
case”



Bên trong nhà máy

Wired connected
…

Giám sát hệ thống vận hành và năng lượng tiêu thụ 
mọi lúc mọi nơi

Bên ngoài nhà máy
• …

Wireless Operation center

Real time 
intelligence
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Schneider Electric Vietnam - Hội Thảo Sản Phẩm Tự Động Hóa Công Nghiệp Thế Hệ Mới - 2015

Phone line

Tích hợp sẵn truy ền thông Ethernet
• Đơn giản hóa: sử dụng chuẩn Ethernet thông thường
• Truy cập file nhật ký dữ liệu, file cài đặt



Thiết b ị cơ bản
• Tablet
• Smartphone
• Laptop

Chỉ cần trình duy ệt thông th ường
• Không cần cài đặt phần mềm

Với Webserver...

Altivar Process     

Real time 
intelligence
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Schneider Electric Vietnam - Hội Thảo Sản Phẩm Tự Động Hóa Công Nghiệp Thế Hệ Mới - 2015

• Không cần cài đặt phần mềm
• Không quản lý phiên bản

Chỉ cần 1 click có th ể kết nối với Bi ến tần
• Tự động nhận diện Altivar Process 
automatic recognition (≥windows7)
• Không cần cài đặt địa chỉ IP

Phần hỗ trợ (help) được tích h ợp sẵn

http://192.168.1.10



Tích hợp sâu vào hệ thống điều khiển

DỰA TRÊN TIÊU CHUẨN

� Tuân theo ODVA
� Công nghệ FDT/DTM
� Tích hợp sẵn Modbus TCP
� Chuẩn Ethernet (RSTP, SNMP, …)

M580 e PAC

X80 drop

Process setting

Documentation Programming

Real time 
intelligence
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Tích hợp vào h ệ thống PLC và SCADA

� Tích hợp các các đối tượng cho PlantStruxure
- Thư viện điều khiển (DFB)
- Giao diện điều khiển (Faceplate) cho SCADA
- Cài đặt biến tần

X80 drop

Công ngh ệ bảo mật
Achilles 2

Data logging

FaceplatesAlarms & Warnings



Altivar Process
Battle cards against ABB 



Commissioning support: Schneider Electric can provide pre & 
after sales technical support . Additionally, a ‘service in a box’ is 
available  to provide 24hours, 365 days tech support.
Standard warranty: Schneider Electric provides 18 months from 
the delivery date or 24 months from date of manufacture.
ABB provides 12 months.

Product Differentiators

Services

ABB ACQ810

Altivar Process is embedded with intelligent services features: Pump curves, 
power measurement, webservers, QR code, sensor less flow estimation, stop & 
go functions. 
Altivar Process has advanced motor control and can control asynchronous, 

Key Messages
Altivar Process family of drives is a first services oriented drive with embedded 
intelligent services. ABB ACQ810 is a dedicated drive for water industry. 
Business optimisation: Up to 50% energy savings  using the drive. Additional 
features like drift detections on the power and production data
Minimise troubleshooting and downtime by 20% with dynamic QR code for 
faults.
Improved process performance by monitoring pump efficiency curves.
Energy savings from automatic restart function, when the drive is in sleep 
mode.

Altivar Process vs
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UK Pricing
Net price comparison based on standard discounts for 
Altivar Process against ACQ810 with Ethernet card:
0.75 to 18.5kW : 25% lower than ACQ810  
22 to 90kW : 10% lower than ACQ810
110 to 160kW : 5% lower than ACQ810
ACQ810 is priced only based on application

Altivar Process has advanced motor control and can control asynchronous, 
synchronous & special motors. ACQ810 can only control asynchronous motors.
Altivar Process is a lower harmonics drive: 44% THDi @ full load, 48%THDi @ 
80% nominal load.
Advanced capacitive wheel keypad, with IP21 and IP55 IP rating options, 
whereas ACQ810 is available in IP20 version.
Altivar Process is designed for harsh environments with high level of conformal 
coating of printed boards and higher temperature range against ACQ810.  
Altivar Process: 3C3 chemical, 3S3 mechanical
ACQ810: 3C2 chemical,  3S2 mechanical 
Altivar Process:- 15 to 50C without de-rating, up to 60C with de-rating
ACQ810: –15 to 40°C without de rating, up to 55 with de rating
Higher flexibility for EMC with higher cable length
(Altivar Process ) C3 <=150m,  (ACQ810 ) C3<=100m
Ethernet Modbus TCP card is embedded with Altivar Process and is available   
as an option with ACQ810 . Target customer

End users Engineering/Plant managers
Main contractors & System integrators control 
systems/Projects
Consultants    Electrical
Panel builders Process control and MCC
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Commissioning support: Schneider Electric can provide pre & 
after sales technical support . Additionally, a ‘service in a box’ is 
available  to provide 24hours, 365 days tech support.
Standard warranty: Schneider Electric provides 18 months from 
the delivery date or 24 months from date of manufacture.
ABB provides 12 months.

Product Differentiators

Services

ABB ACS550

Altivar Process is embedded with intelligent services features: Pump curves, 
power measurement, webservers, QR code. ACS550 drive do not have any 
dedicated pump protections such as flow limitation, sensor less flow, etc.
Energy saving functions are more advanced with Altivar Process with inbuilt 
power measurement  (<5% accurate) and energy monitoring dashboard.

Key Messages
Altivar Process family of drives is a first services oriented drive with embedded 
intelligent services. ABB ACS550 is a general purpose drive. 
Business optimisation: Up to 50% energy savings  using the drive. Additional 
features like drift detections on the power and production data
Minimise troubleshooting and downtime by 20% with dynamic QR code for 
faults.
Improved process performance by monitoring pump efficiency curves.
Energy savings from automatic restart function, when the drive is in sleep 
mode.

Altivar Process vs
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UK Pricing
Net Price based on standard discounts for Altivar Process 
against ACS550 with Ethernet :
0.75 to 18.5kW : similar range to ACS550  
22 to 90kW : 7% lower than ACS550
110 to 160kW : 10% lower than ACS550

power measurement  (<5% accurate) and energy monitoring dashboard.
Altivar Process has advanced motor control  and can control asynchronous, 
synchronous & special motors. ACS550 can only control asynchronous motors.
Altivar Process is a lower harmonics drive: 44% THDi @ full load, 48%THDi @ 
80% nominal load.
Altivar Process with advanced capacitive wheel keypad, IP21 and IP55 rating 
options, whereas ACS550 is available in IP21 and IP54 version.
Altivar Process is designed for harsh environments with high level of conformal 
coating of printed boards and higher temperature range against ACS550.  
ATV Process: 3C3 chem, 3S3 mech,  ACS550: 3C2 chem,  3S2 mech 
ATV Process:- 15 to 50C without de-rating, up to 60C with de-rating
ACS550: –15 to 40°C without de rating, up to 50 with de rating
Higher flexibility for EMC with higher cable length
(ATV Process ) C3 <=150m,  (ACQ810 ) C3<=100m
Altivar Process has SIL 3 safety with  Modbus TCP embedded, ACS550 has 
no safety and ethernet card is available as an option

Target customer
End users Engineering/Plant managers
Main contractors & System integrators control 
systems/Projects
Consultants    Electrical
Panel builders Process control and MCC
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Altivar Process
Battle cards against Danfoss



Product Differentiators
Quality
FC202 is designed for 3C2 chemical , this make it less 
robust to chimicals compare to ATV Process that is 3C3. at 
the same time ATVP integrate a fan  cooling control  that  
FC202 do not have.

Danfoss

FC202

Altivar Process is embedded with intelligent services features: Pump curves, 
power measurement, webservers, Dynamic QR code, sensor less flow 
estimation, stop & go functions.
Altivar Process embed a DC choke to reduce at minimum  harmonics distortion 

Altivar Process Unique Features
Altivar Process family is the first services oriented drive with embedded 
intelligent services. 
Business optimisation: Up to 8%  extra energy savings. Unique features : 
energy drift detections,  high precision power metering (5% accuracy)
Minimise troubleshooting and downtime by 20% with dynamic QR code
Improved process performance by monitoring pump efficiency curves BEP.
Energy savings from automatic restart function, when the drive is in sleep 
mode. Start & Stop function

Altivar Process vs

Altivar Process embed a DC choke to reduce at minimum  harmonics distortion 
44% THDi @ full load,  FC202 48% THDi
Altivar Process:- 15 to 50C without de-rating, up to 70C with de-rating
FC202 : –10 to 40°C without de rating, 
Altivar Process hava enbedded communication modbus TCP . FC202 none
Altivar Process  embed  an advance web server technology to allows  energy 
dashboard data logging and  transparent device configuration. No web server 
available in FC202
ATV Process FunctionsNOT available on FC202:
•Pipe burst, dumper control, vertical turbine control, process overload under load 
protection, pump curve and  BEP monitoring, sensor less flow estimation
•preventive maintenance  functions, pump cleaning antyjam . Multi motor 
/configuration . VTC control. 

Automation Solution
Altivar Process is seamless integrated in PlantStruxure
architecture providing device full transparency , device fast 
replacement functions and ring network support.  Danfoss is just 
drive specialist and lack in a full process optimization approach
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PHỤ KIỆN BIẾN TẦN

Schneider Electric Vietnam 89

schneider-electric.com/drives

PHỤ KIỆN BIẾN TẦN



Phụ kiện (Option)
Cuộn kháng AC, cu ộn kháng DC

Giảm sóng hài đến mức THDi < 48% theo 
tiêu chu ẩn IEC 61000-3-12

Cuộn kháng AC – Line choke

Cuộn kháng  DC – DC choke

Schneider Electric Vietnam 90

Cuộn kháng  DC – DC choke



Phụ kiện (Option)
Điện trở hãm – Braking resistor / Hoist resistor 

• Cho phép d ừng nhanh v ới tải có quán tính l ớn

• Bắt buộc sử dụng cho ứng dụng cẩu trục, nâng h ạ 

• Trong m ạch hãm c ủa biến tần có Transistor hãm, được

tích h ợp sẵn trong bi ến tần đến công su ất 160kW 

• Từ 200kW trở lên cần mua thêm Braking Unit 

Schneider Electric Vietnam 91

M

ATV71
U

V

W

PBPA

L2

L3

L1

PO (+)

PC (-)



Phụ kiện (Option)
Motor choke

• Tăng chi ều dài cáp đến động cơ cho phép khi s ử dụng với 

biến tần

• Giảm dòng rò

• Giảm nhi ễu phía cáp động cơ

ATV71

Schneider Electric Vietnam 92

Inductance

Inductance

Tới 15kW   
480v

Từ 18kW  
480v

Chức năng hạn chế mềm Inductance

Bọc kim

Không bọc 
kim

50 m

Chức năng hạn chế mềm

100 m 150 m 300 m

Chức năng hạn chế mềm

Chức năng hạn chế mềm Inductance

Cáp 10 m

Sinus

600m

Sinus



Phụ kiện (Option)
Bộ lọc EMC

• Trong bi ến tần có s ẵn bộ lọc EMC (RFI) đến chu ẩn C2, C3 giúp 

giảm nhi ệu điện từ dạng truy ền dẫn phía đầu ngu ồn

• Mua thêm b ộ lọc EMC (phụ kiện) để đạt đến chu ẩn C1

RFI
Filter

Schneider Electric Vietnam 93



Lựa chọn Biến tần



Thu th ập thông tin
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Lựa chọn biến tần

Biến tần được lựa chọn dựa vào công
suất hay dòng điện của động cơ,
vì vậy, bắt buộc phải chuy ển giá tr ị
momen cho tr ước thành dòng điện!

96

Momen có th ể đạt được của động cơ
được tính d ựa vào dòng điện và momen
danh định của động cơ
Tmax = (Imax-ATV / Inom-motor) * T nom



ATV 12
Simple applications

P: 0,37 ... 4 kWATV 71
Demanding applications -
High torque requirements

P: 0,75 ... 630 kW

ATV 212
Pumps & Fans for 

Buildings
P: 0,75 ... 75 kWALTIVAR 61/71

230V to 690V

Functionality

Altivar 32
230V to 500V

Drives - ATV
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ATV 61
Pumps, Fans and Centrifuges -

High power requirements
P: 0,75 ...800 kW

ATV 312
Standard applications 
with high functionality 

P: 0,18 ... 15 KW

ATV32
The new mdular 

drive for Machines
P:  0,18 ... 15 KW

Altivar 212
230V to 480V

0,75 kW      4 kW            15 kW                   75kW            800 kW

Altivar 312
230V to 600V

Altivar 12
100V to 230V Power



Thanks!
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Thanks!
….Make the most of your energy


