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Hướng dẫn lựa chọn Biến tần
VLT® AutomationDrive FC 360

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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Gia tăng chất lượng và hiệu suất với 
hiệu quả năng lượng,  thân thiện với 
người sử dụng, dãy  công suất từ 
0.37 đến 75 kW

Xây dựng trên thành công của phiên bản VLT® đã được kiểm 
chứng và thử nghiệm mà Danfoss đã giới thiệu và phát triển từ 
những thập niên 1960, VLT®  AutomationDrive FC 360 kế thừa 
các đặc tính kỹ thuật phổ biến và linh hoạt của dãy biến tần 
VLT®  AutomationDrive  FC 300. Được phát triển để đáp ứng 
các yêu cầu hoạt động phổ biến trong công nghiệp, biến tần 
FC360 tuy hạn chế khả năng mở rộng, nhưng vẫn đạt được 
chất lượng mạnh mẽ vượt trội.

Thực tế tất cả biến tần của Danfoss tuân theo cùng thiết kế cơ 
bản và nguyên lý vận hành, những người đã từng sử dụng 
biến tần VLT® sẽ ngay lập tức cảm thấy quen thuộc khi vận 
hành biến tần VLT®  AutomationDrive FC 360.

VLT® AutomationDrive FC 360 là bộ biến tần công nghiệp 
chuyên dụng, được thiết kế cho các nhà sản xuất máy OEMs,  
cung cấp việc điều khiển động cơ chính xác và hiệu quả trên 
một dải rộng của các ứng dụng công nghiệp.

Không gian lắp đặt
Thời gian cài đặt
Thời gian bảo dưỡng

Kết quả là một giải pháp mạnh mẽ và linh họat để tăng chất 
lượng, năng suất và hiệu quả đầu tư.

Hiệu quả, đáng 
tin cậy và 
đáp ứng nhanh

Năm 1968 là năm đánh 
dấu sự kiện Danfoss giới 
thiệu sản phẩm biến tần 
đầu tiên trên thế giới – 
và được đặt tên là VLT®

 Tích hợp sẵn các tính năng giúp tiết kiệm 
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Thiết kế cho những môi trường khắc nghiệt 
Sử dụng lớp bao phủ cao cấp bảo vệ mạch điện 
tử trong biến tần, FC 360 có các đặc tính cao để 
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ngành công 
nghiệp dệt, nhựa, cao su, vật liệu xây dựng, thực 
phẩm và đồ uống. 

Tối ưu năng suất
Tiêu chuẩn bảo vệ IP20 và dễ dàng cho việc sử 
dụng bảng điều khiển giúp tiết kiệm thời gian  
trong việc vận hành, bảo dưỡng và có khả năng 
giúp người dùng tối đa thời gian vận hành và tiết 
kiệm năng lượng.

Thiết kế  nhỏ gọn, dễ dàng cho việc lắp đặt 
Việc thiết kế gọn nhẹ giúp tối ưu hóa không gian 
tủ điều khiển như lắp đặt nhiều biến tần cạnh 
nhau với độ hở gần như bằng không.

Tiết kiệm thời gian cài đặt
Thiết lập các thông số một cách dễ dàng, đơn 
giản thông qua màn hình số hoặc màn hình đồ 
họa LCP, hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng 
Trung.
Tích hợp sẵn trình cài đặt "Lựa chọn Ứng dụng" 
làm đơn giản hóa quá trình vận hành những 
ứng dụng riêng biệt.

Tích hợp sẵn các tính 
năng nhằm giảm nhu cầu 
sử dụng thêm các thiết bị 

bên ngoài và tăng hiệu 
quả sử dụng.  Điều này 

giúp giảm sự phức tạp và 
làm cho quá trình đặt 

hàng dễ dàng hơn.
GIẢM SÓNG HÀI

Cuộn kháng DC tích 
hợp sẵn giúp giảm sóng 
hài dưới 43% (ThiD) và 

kéo dài đáng kể tuổi 
thọ của tụ DC.
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ĐỘ TIN CẬY CAO

Bo mạch được phủ lớp bảo vệ
Bo mạch (PCB) phủ lớp bảo vệ mức cao 
3C3, đạt tiêu chuẩn cung cấp độ tin cậy 
cao trong môi trường khắc nghiệt để 
phòng ngừa sự hư hỏng và thời gian 
dừng máy. Tuổi thọ của thiết bị do đó 
cũng tăng lên với hiệu quả của lớp bảo 
vệ tuân theo thiêu chuẩn IEC 60721-3-3

Nhiệt độ làm việc 55°C
VLT® AutomationDrive FC 360 được 
thiết kế để vận hành được  ở  nhiệt độ 
môi trường bên ngoài lên đến 45-50°C 
ở chế độ đầy tải (tùy theo model) và 
55°C ở chế độ giảm tải. Điều này có 
nghĩa là không cần lắp đặt thêm thiết 
bị làm mát bên ngoài hoặc tăng kích 
thước biến tần, kết quả là tiết kiệm chi 
phí.

Quản lý nhiệt hiệu quả
Cơ chế làm mát duy nhất bảo đảm 
rằng không có dòng khí cưỡng bức 
qua các thiết bị điện tử. Điều này giúp 
giảm nguy cơ của thời gian dừng 
máy, đồng thời tăng cường khả năng 
ổn định trong việc vận hành hằng 
ngày. Bằng việc ngăn cản bụi và các 
các vật thể tích tụ trên các chân linh 
kiện nhỏ bên trong, nguy cơ ngắn 
mạch giảm một cách đáng kể, đặc biệt 
là trong môi trường ẩm ướt.

LỚP BẢO VỆ BO MẠCH PCB
VLT® AutomationDrive FC 360 được 
trang bị  lớp bảo vệ 3C3 - tăng độ 
tin cậy.

HIỂN THỊ
Khách hàng có thể lựa chọn Màn hình 
hiển thị số  hoặc kiểu đồ họa hỗ trợ ngôn 
ngữ tiếng Anh và tiếng Trung ( yêu cầu 
bộ chuyển đổi)

VỆ SINH DỄ DÀNG
Việc tháo quạt làm mát dễ dàng giúp thuận 
lợi cho việc loại bỏ bụi bẩn, giảm sự ảnh 
hưởng đến sự làm mát biến tần.

VỎ BẢO VỆ
VLT® AutomationDrive FC 360 
có sẵn lớp vỏ bảo vệ IP20.
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Tối ưu hóa cho các ứng 
dụng công nghiệp

Máy đùn
Cầu thang cuốn
Máy cuộn
Gia công vật liệu
Máy xếp Pallet tự động
Băng chuyền
Máy kéo sợi (kim loại)
Máy  dệt
Máy nâng
Máy nén khí
Máy in và nhuộm
Dây chuyền sản xuất kính
Máy tách ly tâm
Bơm
Quạt
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Điều khiển động cơ  Đồng bộ 
FC360 có thể điều khiển động cơ 
đồng bộ hiệu suất cao ở chế độ điều 
khiển vòng hở VCC+ đối với động cơ 
tới 22kW. Sử dụng chức năng điều 
khiển thích nghi động cơ tự động 
(AMA), biến tần đáp ứng được những 
đặc tính riêng biệt của động cơ đồng 
bộ.

Điều khiển logic thông minh
Logic thông minh là cách đơn giản 
và khéo léo để giữ cho biến tần, 
động cơ và các ứng dụng làm việc 
với nhau. Bộ điều khiển logic thông 
minh giám sát các sự kiện đặc trưng, 
và khi có sự kiện xảy ra, nó thi hành 
các hành động đã được định nghĩa 
trước và được giám sát cho 20 bước, 
trước khi trở về bước 1.
Bộ điều khiển logic thông minh có 
thể theo dõi bất cứ thông số nào đã 
được định nghĩa “đúng” hoặc “sai”, 
cung cấp cho người dùng độ linh 
động đáng kể trong việc điều chỉnh 
các thuật điều khiển thích ứng với 
những nhu cầu riêng biệt. Nó bao 
gồm điều khiển số và biểu thức logic, 
khi mà các cảm biến đầu ra có thể 
ảnh hưởng sự vận hành bằng các 
thông số như nhiệt độ, áp suất, mô-
men, dòng, thời gian, tải, tần số, điện 
áp và nhứng yếu tố khác kết hợp với 
các toán tử “<" , ">" , "." , "=" , " and" và 
" or" như các biểu thức logic.

Mở rộng với các mô đun điều 
khiển và hồi tiếp
Truyền thông �eldbus trong VLT® 
AutomationDrive FC360 được tích 
hợp trong card điều khiển. Hơn nữa, 
biến tần có thể mở rộng với các lựa 
chọn điều khiển và bộ phản hồi tốc 
độ encoder.

Với card phản hồi tốc độ VLT® Encoder 
Input MCB 102 và card VLT® Resolver 
Input MCB 103, biến tần VLT® 
AutomationDrive FC 360 có thể nhận 
tín hiệu hồi tiếp mã hóa từ bất kỳ động 
cơ hay quá trình nào.

Tiết kiệm thời gian cài đặt với 
VLT® Motion Control Tool MCT 10 
Biến tần FC 360 có thể được cài đặt và 
giám sát thông qua phần mềm VLT® 
Motion Control Tool MCT 10 của 
Danfoss. Cung cấp cho người quản lý 
nhà máy có cái nhìn tổng quan và toàn 
diện các hệ thống tại mọi thời điểm và 
độ linh hoạt cao trong việc cấu hình và 
giám sát.

MCT 10 là phần mềm dựa trên công cụ 
kỹ thuật với giao diện được cấu trúc rõ 
ràng sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan 
tức thời của tất cả biến tần trong hệ 
thống. Phần mềm chạy dưới hệ điều 
hành Windows và có thể trao đổi dữ 
liệu qua giao tiếp RS 485 truyền thống 
hoặc �eldbus (PROFIBUS).

Việc cài đặt các thông số có thể được 
thực hiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến 
và phần mềm có thể được cấu hình để 
kết nối đến sơ đồ điện của hệ thống 
hoặc vận hành bằng tay. Điều này có 
thể giúp làm giảm nguy cơ của việc cài 
đặt không chính xác, đồng thời cung 
cấp sự truy cập nhanh để xử lý sự cố.

450 kg lực  đạt được tại  0.6Hz.  Hiệu 
suất mô-men xoắn cao của Biến tần 
VLT® AutomationDrive FC 360 công 
suất  0.75kW đáp ứng đủ yêu cầu cho 

một cuộc kiểm tra về lực căng ở  
Samuya Technocrates , Ấn Độ

ĐÁP ỨNG NHANH

DỄ DÀNG CÀI ĐẶT QUA MÁY TÍNH
Kết nối VLT ® AutomationDrive FC 360 trực 
tiếp với máy tính để truyền thông số cài đặt 
một cách nhanh chóng và dễ dàng

BỘ ĐIỀU KHIỂN HIỆU SUẤT 
CAO 

VLT® AutomationDrive 
FC 360 có bộ điều khiển 
cao cấp đáp ứng tốc độ 

cao, giúp thực hiện các ứng 
dụng cao cấp, phức tạp 

một cách dễ dàng

ĐIỀU KHIỂN VỚI VLT® OneGearDrive®
VLT® AutomationDrive FC 360 được thiết kế 
để làm việc hoàn hảo với động cơ đồng bộ 
như VLT® OneGearDrive® được sử dụng rộng 
rãi trong Danfoss VLT® FlexConcept®.
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Tích hợp sẵn bộ hãm thắng
 Bộ  hãm thắng được tích hợp sẵn tới 
công suất 22kW, tiết kiệm chi phí và 
không gian lắp đặt.

Ngõ vào xung tham chiếu tốc độ 
VLT®  AutomationDrive FC 360 có khả 
năng chuyển xung đầu vào như tham 
chiếu tốc độ, để tránh sự cần thiết phải 
mua một mô đun tín hiệu ngõ vào 
tương tự cho PLC.

Center Winder
FC 360 hỗ trợ chức năng Center 
Winder, tránh sự cần thiết của một 
mô đun đặc biệt trong PLC.

Tích hợp sẵn bộ điều khiển PID
Bộ điều khiển PID tính toán giá trị “sai số” 
như là sự khác nhau giữa biến quá trình 
đo được và giá trị cài đặt mong muốn.

Biến tần VLT® AutomationDrive FC 360 được thiết kế để đảm bảo thời 
gian hoạt động tối đa và đáng tin cậy trong mọi môi trường.

Những đặc tính được thiết kế 
phù hợp với nhu cầu công nghiệp

4

5

6

2

3

1

Được thiết kế cho phạm 
vi dao động lớn của 

nguồn điện cấp,
 biến tần  VLT® 

AutomationDrive FC 
360 có thể vận hành ở 
mức -15% của điện áp 

danh định.

Tích hợp Bộ lọc RFI
Bộ lọc tích hợp không chỉ tiết kiệm không 
gian, mà còn loại trừ các chi phí phát sinh 
cho việc lắp đặt, đi dây, và vật liệu. Lợi ích 
quan trọng nhất là sự tương thích điện từ 
hoàn hảo EMC và sự liên kết của bộ lọc 
tích hợp.

Xem thêm giới thiệu và video hỗ trợ 
tại địa chỉ  www.danfoss.com/
fc360
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1  Được thiết kế để sử dụng trong môi  
trường nhiệt độ xung quanh lên tới 
45-50°C mà không giảm tải. Nhiệt 
độ môi trường xung quanh tối đa 
là  55°C

2 Không có dòng khí cưỡng bức đi 

3 Các linh kiện được phủ lớp bảo vệ 
C3C để gia tăng độ tin cậy trong 
những môi trường khắc nghiệt 
(IEC 60721-3-3)

4 Quạt có thể tháo lắp được.

5 Tuân theo EMC. 
Đạt chuẩn mức  C3 và A2 (EN55011).

6 Tích hợp sẵn bộ hãm thắng tới 22kW 

7  Fieldbus embedded in control card 
(PROFIBUS)

8  Ngõ vào ra I/O số và chức năng
-  7DI / 2AI / 2AO / 2 DO
-  Ngõ vào xung tham chiếu tốc độ 
- Tín hiệu phản hồi từ encoder 
24V, xung phản hồi.
-  24V (100 mA)  
-  12V

9  Màn hình điều khiển tùy chọn
- Màn hình đồ họa LCP
-  Màn hình số  LCP
-  Miếng che 

* Tự động thích ứng với động cơ
(AMA) tối ưu hóa khả năng tương
thích giữa biến tần và động cơ
trong chế độ VVC+

* Tích hợp sẵn bộ điều khiển Logic
thông minh

* Công tắc RFI

* Không thấy được trên hình

9

8

7

qua bo mạch điển tử cho toàn dãy 
công suất  (0.37 - 75kW)
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Đặc tính kỹ thuật
Biến tần tiêu chuẩn và không bao gồm khối mở  rộng

Nguồn cung cấp chính (L1, L2, L3) 

Điện áp cung cấp 380–480 V -15%/+10%

Tần số cung cấp 50/60 Hz ±5%

Hệ số công suất
(cos ф) > 0.98

Chuyển mạch đầu vào
L1, L2, L3

0.37-7.5 kW tối đa 2 lần/phút. 
11-75 kW tối đa 1 lần/phút.

Tiêu chuẩn sóng hài EN 61000-3-12

Ngõ ra  (U, V, W)

Điện áp ngõ ra 0 – 100% điện áp cung cấp

Tần số ngõ ra 0-500 Hz
0-200 Hz ở chế độ VVC+ 

Chuyển mạch đầu ra Không giới hạn

Thời gian tăng giảm tốc                                             0.05-3600 giây
Ghi chú: 160% dòng điện trong vòng một phút. 

Chỉ số quá tải  có thể đạt được cao hơn mức danh định của biến tần.

Ngõ vào số

Ngõ vào lập trình được 7

Cho phép thay đổi thành ngõ ra 2 (Terminal 27,29)

Logic PNP or NPN

Mức điện áp 0 – 24 V DC

Điện áp tối đa tại ngõ vào 28 V DC

Điện trở ngõ vào, Ri Approx. 4 kΩ

Khoảng thời gian quét 1 ms

*  2 có thể dùng như ngõ ra

Ngõ vào số

Ngõ vào số 2

Chế độ Điện áp và dòng điện

Mức điện áp 0 to +10 V
(Hiệu chỉnh được)

Mức dòng điện 0/4 to 20 mA (Hiệu chỉnh được)

Độ chính xác ngõ vào analog Sai số cực đại: 0.1% toàn miền.

Xung/mã hoá ngõ vào 
Xung lập trình/mã hoá 
ngõ vào

Cấp điện áp

Độ chính xác xung 
vào (0.1 – 1 kHz)

Mã hoá ngõ vào chính sác

2/1

0 – 24 V DC (PNP mức tích cực)

 Sai số cực đại: 0.1% toàn miền. 

4Hz-32kHz

* Sử dụng một số ngõ vào dạng số

Ngõ ra số 
Các ngõ ra dạng số hoặc 
xung lập trình được 2

Mức điện áp tại ngõ ra 
số/tần số 0 – 24 V DC

Dòng điện ngõ ra cực đại  
(sink or source) 40 mA

Tần số ngõ ra cực đại tại 
ngõ ra tần số 4Hz to 32 kHz

Độ chính xác của ngõ 
ra tần số Sai số cực đại: 0.1% toàn miền.

* Sử dụng 2 ngõ vào dạng số

Ngõ ra tương tự 
Các ngõ ra tương 
tự lập trình được 2

Khoảng dòng điện  
tại ngõ ra tương tự 0/4 – 20 mA

Tải cực đại nối tới điểm chung 
của ngõ ra tương tự (kẹp 30) 500 Ω

Sai số cực đại: 0.8% toàn miền.
Độ chính xác của ngõ 

ra tương tự

Bộ điều khiển

Giao tiếp RS485 Tới115 kBaud

Tải cực đại (10 V) 15 mA

100 mATải cực đại (24 V)

Ngõ ra rơ-le 

Ngõ ra rơ-le lập trình được 2

Tải cực đại  (AC) tại 1-3 
(hãm), 1-2 (chạy), 4-6 
(hãm) mạch công suất

250V AC, 3 A

Tải cực đại  (AC) tại  4-5 
(chạy)mạch công suất 250V AC, 3 A

Tải cực tiểu tại 1-3 
(hãm), 1-2 (chạy), 4-6 
(hãm), 4-5 (hãm) 
mạch công suất

250V AC, 0.2 A

Điều kiện bên ngoài

Vỏ IP20

Kiểm tra độ rung 1.0 g

Độ ẩm tương đối cực đại 5-95% (IEC 60721-3-3; Cấp  3K3 
(không ngưng tụ) khi vận hành

Nhiệt độ môi trường cao nhất 55°C kèm theo giảm tải

Cách điện của tất cả các nguồn I/O theo PELV

Cấp 3C3Môi trường hoạt tính 

Truyền thông cấp trường 

Tích hợp tiêu chuẩn Giao thức FC
Modbus RTU

Bộ điều khiển cấp trường 
tích hợp PROFIBUS
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Sơ đồ đấu dây

3 Phase
power
input

Switch Mode
Power Supply

Motor

Analog Output

Interface

relay1

relay 2   2)

ON=Terminated
OFF=Open

Brake
resistor

13
0B

C4
38

.1
1

91 (L1)
92 (L2)
93 (L3)

PE

50 (+10 V OUT)

53 (A IN)

54 (A IN)

55 (COM A IN)

0/4-20 mA

12 (+24V OUT)

31 (D IN)

18 (D IN)

20 (COM D IN)

10Vdc
15mA 100mA

+ - + -

(U) 96
(V) 97
(W) 98
(PE) 99

(A OUT) 45

(A OUT) 42

(P RS-485) 68

(N RS-485) 69

(COM RS-485) 61

(PNP) = Source
(NPN) = Sink

0V

5V

S801

0/4-20 mA

RS-485RS-485

03 

3) 

0/-10V DC -

+10V DC

0/4-20 mA
0/-10V DC -

240V AC, 2A

24Vdc

02

01

05

06

04

240V AC, 2A
24V (NPN)

 0V (PNP)

 0V (PNP)
24V (NPN)

19 (D IN)

24V (NPN)
 0V (PNP)27

24V

 0V

(D IN/OUT)

 0V (PNP)
24V (NPN)

(D IN/OUT)

 0V

24V
29

24V (NPN)
 0V (PNP)

 0V (PNP)
24V (NPN)

33 (D IN)

24V (NPN)
 0V (PNP)

32 (D IN)

95

P 5-00

2
1

O
N

(-UDC) 88

(+UDC) 89

(BR) 81

Sơ đồ đấu nối cơ bản của biến tần 
VLT® AutomationDrive FC 360.

Tất cả các terminal trên biến tần đều 
được đánh số. Ngõ vào tương tự 53 và 
54 có thể lập trình được qua phần 
mềm.

FC360 với giao tiếp với thiết bị bên 
ngoài theo chuẩn truyền thông RS485. 
Sự ngắt kết nối RS485 được tích hợp 
sẵn bên trong biến tần (S801). 

Lựa chọn PROFIBUS DP ngay từ khâu 
đặt hàng ban đầu.

Chuyển đổi logic ngõ vào giữa NPN 
và PNP bằng thông số phần mềm 
5-00.

1.Tích hợp sẵn bộ hãm thắng từ 0.37 – 22 kW.
2.Relay 2 là 2 cực cho J1-J3 và 3 cực cho J4-J7. Relay 2 của 

J4-J7 với terminal 4,5,6 tương tự mạch logic NO/NC như Relay 1.
3.Hai cuộn kháng DC trong dãy công suất 30-75 kW.
4.Công tắc S801 (bus terminal) có thể được dùng để cho 

phép ngắt tín hiệu trên cổng RS-485 (terminals 68 và 69)
5.Terminal 81 không có sẵn trong dãy công suất từ 30-75kW



CÔNG SUẤT, DÒNG ĐIỆN, KÍCH THƯỚC 
VÀ MÃ ĐẶT HÀNG

FC-360 – – – – – – – – – – X – SXX X – X – –

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

[9] Ngõ vào động lực

D Các đầu phân tải

[10] Cáp

X Ngõ vào cáp tiêu chuẩn

[13] Nhúng cấp trường trong điều khiển cassette

AX Không lựa chọn trường

A0 PROFIBUS

[14] B Lựa chọn (Ứng dụng)

BX Không lựa chọn ứng dụng
* VLT® Bộ mã hóa ngõ vào MCB102 và VLT® Bộ giải mã
MCB 103 có sẵn như phụ kiện.

Lưu ý rằng không phải tất cả các sự kết hợp 
đều khả thi. Vui lòng tham khảo trợ giúp cấu 
hình biến tần với bộ cấu hình trực tuyến tại 
drivecon� g.danfoss.com

[1] Ứng dụng

360 VLT® AutomationDrive FC 360

[2] Mức công suất

HK37

Xem mức số liệu trang 11 
cho mức công suất

HK55
HK75
H1K1
H1K5
H2K2
H3K0
H4K0
H5K5
H7K5
H11K/
Q11K

H15K/
Q15K
H18K/
Q18K
H22K/
Q22K
H30K/
Q30K
H37K/
Q37K
H45K/
Q45K
H55K/
Q55K
H75K/
Q75K

Kích thước [mm]

380-480 V J1 J2 J3 J4 J5

Công suất [kW] 0.37-2.2 3.0-5.5 7.5 11-15 18.5-22

J6

30-45

J7

55-75

[mm]

A a D

CB
b

13
0B

C4
49

.1
0

Cao A 210 272.5 272.5 317.5 410

Rộng B 75 90 115 133 150

Sâu C
(với lựa chọn B) 168 (181) 168 (181) 168 (181) 245 (258) 245 (258)

a

Các lỗ lắp ráp

198 260 260 297.5 390

b 60 70 90 105 120
Loại vít M4 M5 M5 M6 M6

515

233

241

495

200

M8

550

308

323

521

270

M8

T4 380 – 480 V
(Quá tải thường và cao)

FC 360 kW

Amp.

IP
 2

0 
/C

ha
ss

is

38
0-

43
9V

44
0-

48
0V

HK37 0.37 1.2 1.1

J1

HK55 0.55 1.7 1.6
HK75 0.75 2.2 2.1
H1K1 1.1 3.0 2.8
H1K5 1.5 3.7 3.4
H2K2 2.2 5.3 4.8
H3K0 3.0 7.2 6.3

J2H4K0 4.0 9.0 8.2
H5K5 5.5 12 11
H7K5 7.5 15.5 14 J3

H11K/Q11K 11 23 21
J4

H15K/Q15K 15 31 27
H18K/Q18K 18 37 34

J5
H22K/Q22K 22 42.5 40
H30K/Q30K 30 61 52

J6H37K/Q37K 37 73 65
H45K/Q45K 45 90 80
H55K/Q55K 55 106 96

J7
H75K/Q75K 75 147 124

12

[3] Điện áp dây AC

T4
3 x 380/480 V AC (quá tải cao)

3 x 380/480 V AC (quá tải bình thường)

[4] Võ

Lắp ráp dạng tủ:

E20 IP 20/Chassis

[5] RFI Filter (EN 55011)

H2 Lọc vô tuyến lớp A2

[6] Hãm (phanh)

X Không hãm IGBT

B Hãm tích hợp IGBT
* 0.37-22kW built-in; 30-75kW not

[7] Hiển thị (Bảng điều khiển cục bộ)

X Không LCP, và tấm chắn 
* Các phụ kiện có sẵn: NLCP, GLCP và tấm chắn 

[8] Lớp phủ bảo vệ (IEC 721-3-3)

C Lớp phủ bảo vệ cho tất cả PCBs
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380 – 480 VAC

IP 20 J1 J2 J3
HO HK37 HK55 HK75 H1K1 H1K5 H2K2 H3K0 H4K0 H5K5 H7K5

Vỏ

Công suất ra tiêu chuẩn [kW] 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5
Công suất ra tiêu chuẩn tại 460 V [HP] 0.5 0.75 1 1.5 2 3 4 5.5 7.5 10
Dòng điện ngõ ra
(3 x 380 – 440 V) Liên tục [A] 1.2 1.7 2.2 3 3.7 5.3 7.2 9 12 15.5

Dòng điện ngõ ra
(3 x 441 – 480 V) Liên tục [A] 1.1 1.6 2.1 3 3.4 4.8 6.3 8.2 11 14

Gián đoạn
(60 s quá tải [A] 1.9 2.7 3.5 4.8 5.9 8.5 11.5 14.4 19.2 24.8

Công suất ngõ ra
(400 V AC) Liên tục [kVA] 0.8 1.2 1.5 2.1 2.6 3.7 5.0 6.2 8.3 10.7

Công suất ngõ ra
(460 V AC) Liên tục [kVA] 0.9 1.3 1.8 2.5 2.8 4 5.2 6.8 9.2 11.6

Kích thước cáp lớn nhất
(Nguồn, động cơ, phanh và chia tải)

[mm2]
([AWG]) 4 mm2

Dòng điện ngõ vào lớn 
nhất (3 x 380 – 440 V) Liên tục [A] 1.2 1.6 2.1 2.6 3.5 4.7 6.3 8.3 11.2 15.1

Dòng điện ngõ vào lớn 
nhất(3 x 441 – 480 V) Liên tục [A] 1 1.2 1.8 2 2.9 3.9 4.3 6.8 9.4 12.6

Gián đoạn
(60 s quá tải) [A] 1.9 2.6 3.4 4.2 5.6 7.5 10.1 13.3 17.9 24.2

Dòng điện lớn nhất cầu chì  đầu vào [A] 10 25 32
Môi trường
Công suất ước tính tổn hao lớn nhất [W] 20.8 25.1 30 40 52.9 73.9 94.8 115.5 157.5 192.8
Trọng lượng
IP 20 [kg] 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 3.6 3.6 3.6 4.1
H i ệ u  s u ấ t 0.96 0.97 0.98

Vỏ
IP 20 J4 J5 J6 J7

HO 
(NO)

H11K
(Q11K)

H15K
(Q15K)

H18K
(Q18K)

H22K
(Q22K)

H30K
(Q30K)

H37K
(Q37K)

H45K
(Q45K)

H55K
(Q55K)

H75K
(Q75K)

Công suất ra tiêu chuẩn [kW] 11 15 18 22 30 37 45 55 75
Công suất ra tiêu chuẩn tại 460 V [HP] 15 20 25 30 40 50 60 75 100
Dòng điện ngõ ra
(3 x 380 – 440 V) Liên tục [A] 23 31 37 42.5 61 73 90 106 147

Dòng điện ngõ ra
(3 x 441 – 480 V) Liên tục [A] 21 27 34 40 52 65 80 96 124

Gián đoạn
(60 s quá tải) [A] 34.5

(25.3)
46.5
(34.1)

55.5
(40.7)

63.8
(46.8)

91.5
(67.1)

109.5
(80.3)

135
(99)

159
(116.6)

220.5
(161.7)

Công suất ngõ ra
(400 V AC) Liên tục [kVA] 15.9 21.5 25.6 29.5 42.3 50.6 62.4 73.4 101.8

Công suất ngõ ra
(460 V AC) Liên tục [kVA] 17.5 22.5 28.3 33.3 43.2 54 66.5 79.8 103.1

6 kích thước cáp lớn nhất
(Nguồn, động cơ, phanh)

[mm2]
([AWG]) 16 mm2 50 mm2 85 mm2

Dòng điện ngõ vào lớn 
nhất (3 x 380 – 440 V) Liên tục [A] 22.1 29.9 35.2 41.5 57 70.3 84.2 102.9 140.3

Dòng điện ngõ vào lớn 
nhất (3 x 441 – 480 V) Liên tục [A] 18.4 24.7 29.3 34.6 49.2 60.6 72.2 88.6 120.9

Gián đoạn
(60 s quá tải) [A] 33.2

(24.3)
44.9

(32.9)
52.8

(38.7)
62.3

(45.7)
85.5

(62.7)
105.45
(77.3)

126.3
(92.6)

154.35
(113.2)

210.45
(154.3)

Dòng điện lớn nhất cầu chì  đầu vào [A] 50 80 160 250
Môi trường
Công suất ước tính tổn hao lớn nhất [W] 289.5 393.3 402.8 467.5 630 848 1175 1300 1507
Trọng lượng
IP 20 [kg] 9.4 9.5 12.3 12.5 22.4 22.5 22.6 37.3 38.7
H i ệ u  s u ấ t 0.98
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TÙY CHỌN MỞ RỘNG VÀ PHỤ KIỆN

VLT® Encoder Input MCB 102

Một lựa chọn phổ biến cho kết 
nối của tín hiệu hồi tiếp bộ mã 
hóa vòng quay hoặc từ động cơ 
hoặc từ một quá trình. Hồi tiếp 
cho động cơ không đồng bộ.
Mô-đun bộ mã hóa vòng quay hỗ 
trợ:

Incremental encoders
SinCos encoders as Hyperface®
Nguồn cung cấp cho bộ mã hóa
Giao tiếp truyền thông RS422
Kết nối tất cả incremental encoder
chuẩn 5V.

Mã đặt hàng: 
132B0282

VLT® Resolver Input MCB 103

Hỗ trợ tín hiệu phản hồi resolver 
cho động cơ không đồng bộ.

Điện áp sơ cấp: 
2 – 8 Vrms
Tần số sơ cấp:
2.0 kHz – 15 kHz
Dòng điện sơ cấp tối đa:
50 mA rms
Điện áp ngõ vào thứ cấp:
 4 Vrms

Mã đặt hàng: 
132B0283

VLT® Control Panel LCP 21

Graphical LCP Adapter for 
FC 360

VLT® Control Panel LCP 102
functions for FC 360

Con số trên Màn hình điều khiển là một 
giao tiếp xuất sắc giữa biến tần và người 
dùng.

Thông tin trạng thái
Trình cài đặt nhanh cho vận hành dễ
dàng
Cài đặt thông số và hiệu chỉnh

Chức năng khởi động/dừng bằng tay
hoặc lựa chọn chế độ Tự động
Chức năng reset.

Mã đặt hàng: 
132B0254

Bộ trung chuyển kết nối giữa FC360 và 
Màn hình điều khiển đồ họa của dòng 
VLT® AutomationDrive FC 300.

Hỗ trợ hiển thị Tiếng Anh và Tiếng
Trung (yêu cầu �rmware 1.11 hoặc
bản mới hơn)

Mã đặt hàng: 
132B0281

VLT® Brake Resistors 
MCE 101

Năng lượng phát ra trong quá 
trình hãm được giải phóng qua 
điện trở, bảo vệ sự gia tăng nhiệt 
trên các linh kiện điện tử. Các  điện 
trở thắng Danfoss được tối ưu hóa 
cho các dòng FC.

Chỉ số bảo vệ là IP20 lên đến IP65

Tích hợp sẵn công tắc nhiệt

Phiên bản cho lắp ngang và dọc

UL-recognized – chỉ các loại cho
lắp dọc

PROFIBUS DP-V1 

Quản lý, vận hành biến tần qua 
giao thức truyền thông fieldbus 
cho phép giảm thiểu chi phí hệ 
thống, truyền thông nhanh và 
hiệu quả hơn, giao tiếp với người 
sử dụng dễ dàng hơn.

PROFIBUS DP-V1 cho khả năng
tương thích rộng, mức độ cao
về sử dụng, có hỗ trợ cho tất cả
các hãng cung cấp PLC lớn, và 
khả năng tương thích với các
phiên bản tương lai.
Truyền thông nhanh, chính
xác, dễ chẩn đoán lỗi, khả
năng cấu hình dữ liệu tự động
qua GSD-�le.

Tham số A-cyclic dùng PROFIBUS

DP-V1,  PROFIdrive hoặc
Danfoss FC pro�le state
machines, PROFIBUS DP-V1,
Master Class 1 và 2.

Hiển thị tiếng Anh và tiếng Trung
Thông tin trạng thái
Trình cài đặt nhanh cho vận
hành dễ dàng
Cài đặt thông số và giải thích chức
năng của các thông số
Hiệu chỉnh thông số
Chức năng sao chép và sao lưu

thông số đầy đủ
Cảnh báo
Chức năng khởi động/dừng bằng tay
hoặc lựa chọn chế độ Tự động
Chức năng reset.
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VLT® Control Panel LCP 21

VLT® Control Panel LCP 102

Graphical LCP 
Adapter for FC 360

VLT® Brake Resistors MCE 101

Các phụ kiện khác

Blind Cover, FC 360
Mã đặt hàng: 132B0262

Remote Mounting Kit for LCP 
Mã đặt hàng: 132B0102

Decoupling plate mounting kit 
- J1
Mã đặt hàng: 132B0258

Decoupling plate mounting kit 
- J2, J3
Mã đặt hàng: 132B0259

Decoupling plate mounting kit 
- J4, J5
Mã đặt hàng: 132B0260

Decoupling plate mounting kit 
- J6
Mã đặt hàng: 132B0284

Decoupling plate mounting kit 
- J7
Mã đặt hàng: 132B0285

Terminal Cover for MCB - J1 
Mã đặt hàng: 132B0263

Terminal Cover for MCB - J2
Mã đặt hàng: 132B0265

Terminal Cover for MCB - J3 
Mã đặt hàng: 132B0266

Terminal Cover for MCB - J4 
Mã đặt hàng: 132B0267

Terminal Cover for MCB - J5 
Mã đặt hàng: 132B0268



Environmentally 
responsible

VLT® products are manufactured 
with respect for the safety and 
well-being of people and the 
 environment. 

All frequency converter factories 
 ed according to ISO 14001 

and ISO 9001 standards. 

All activities are planned and 
performed taking into account 
the individual employee, the work 
environment and the external en-
vironment. Production takes place 
with a minimum of noise, smoke or 
other pollution and environmen-
tally safe disposal of the products 
is pre-prepared.

UN Global Compact
Danfoss has signed the UN Global 
Compact on social and environ-
mental responsibility and our 
companies  act responsibly towards 
local societies. 

Impact on energy savings
One year’s energy savings from our 
annual production of VLT® drives 
will save the energy equivalent 
to the energy production from a 
major power plant. Better process 
control at the same time improves 
product quality and reduces waste 
and wear on equipment.

What VLT® is all about
Danfoss VLT Drives is the world leader among dedicated drives providers 
– and still gaining market share.

Dedicated to drives
Dedication has been a key word since 
1968, when Danfoss introduced the 

 rst mass produced variable 
speed drive for AC motors – and 
named it VLT®.

 ve hundred  employees 
develop, manufacture, sell and service 
drives and soft starters in more than 
one hundred countries, focused only 
on drives and soft starters. 

Intelligent and innovative 
Developers at Danfoss VLT Drives 
have fully adopted modular principles 
in development as well as design, pro-

 guration. 

Tomorrow’s features are developed in 
parallel using dedicated technology 
platforms. This allows the develop-
ment of all elements to take place in 
parallel, at the same time reducing 
time to market and ensuring that 

 ts 
of the latest features. 

Rely on the experts
We take responsibility for every 
element of our products. The fact that 
we develop and produce our own 
features, hardware, software, power 
modules, printed circuit boards, and 
accessories is your guarantee of 
reliable products. 

Local backup – globally
VLT® motor controllers are operating 
in applications all over the world and 
Danfoss VLT Drives’ experts located in 
more than 100 countries are ready to 
support our customers with applica-
tion advice and service wherever they 
may be.

Danfoss VLT Drives experts don’t stop 
until the customer’s drive challenges 
are solved.

 ts


