
ZESPOŁY BADAWCZE ZESPOŁY BADAWCZE

Niniejsza oferta wstępna obejmuje: wykonanie, dostawę i uruchomienie Niniejsza oferta wstępna obejmuje: wykonanie, dostawę i uruchomienie 
maszynowych zestawów badawczych o następujących cechach: maszynowych zestawów badawczych o następujących cechach:

W skład zespołów będą wchodzić następujące elementy: W skład zespołów będą wchodzić następujące elementy:
1. Silniki z magnesami trwałymi o sterowaniu sinusoidalnym z chłodzeniem 1. Silniki z magnesami trwałymi o sterowaniu sinusoidalnym z chłodzeniem 
    własnym lub obcym (przewietrznik lub ciecz).     własnym lub obcym (przewietrznik lub ciecz).
2. Przetworniki prędkości obrotowej (tachoprądnice, enkodery 2. Przetworniki prędkości obrotowej (tachoprądnice, enkodery 
    inkrementalne lub absolutne).     inkrementalne lub absolutne).
3. Przetworniki momentu obrotowego (momentomierze). 3. Przetworniki momentu obrotowego (momentomierze).
4. Elementy mocujące oraz sprzęgające. 4. Elementy mocujące oraz sprzęgające.
5. Konstrukcje montażowe wraz z wibroizolatorami. 5. Konstrukcje montażowe wraz z wibroizolatorami.

INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH

od 1948 od 1948

6. Pulpity sterownicze dedykowane pod oferowane stanowiska badawcze. 6. Pulpity sterownicze dedykowane pod oferowane stanowiska badawcze. 
    Pulpity spełniają funkcję rozdzielnicy zasilającej stanowisko badawcze.     Pulpity spełniają funkcję rozdzielnicy zasilającej stanowisko badawcze. 
    Posiadają wyprowadzenia sygnałów pomiarowych i złącza komunikacyjne     Posiadają wyprowadzenia sygnałów pomiarowych i złącza komunikacyjne 
    dla przekształtników.     dla przekształtników. 
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Zestaw służący do pomiarów parametrów silników do pojazdów kołowych Zestaw służący do pomiarów parametrów silników do pojazdów kołowych

- wyznaczenie charakterystyk obciążenia do wykreślenia map sprawności, - wyznaczenie charakterystyk obciążenia do wykreślenia map sprawności,
- wyznaczenie parametrów termicznych silników, - wyznaczenie parametrów termicznych silników,
- modelowanie parametrów dynamicznych napędu. - modelowanie parametrów dynamicznych napędu.

Budowa stanowiska: Budowa stanowiska:
1. Silniki napędowe w układzie tandem (jeden silnik obciążany drugim) 1. Silniki napędowe w układzie tandem (jeden silnik obciążany drugim) 
    przy zmianach kierunku przepływu mocy np.silniki typu SMwsPA132S4.     przy zmianach kierunku przepływu mocy np.silniki typu SMwsPA132S4.
2. Rama montażowa stanowiska badawczego. 2. Rama montażowa stanowiska badawczego.
3. Układy pomiarowe- przetworniki: 3. Układy pomiarowe- przetworniki:
    - układ pomiaru momentu (przetwornik pomiaru momentu),     - układ pomiaru momentu (przetwornik pomiaru momentu),
    - przetwornik prędkości obrotowej,      - przetwornik prędkości obrotowej,  
    - przetworniki pomiarowe napięcia AC,     - przetworniki pomiarowe napięcia AC,
    - przetworniki pomiarowe prądu AC,     - przetworniki pomiarowe prądu AC,
    - przetworniki pomiarowe napięcia DC,     - przetworniki pomiarowe napięcia DC, 
    - przetworniki pomiarowe prądu DC .     - przetworniki pomiarowe prądu DC .
4. Układ zasilania: 4. Układ zasilania:
    - falowniki DC/AC do zasilania silników,     - falowniki DC/AC do zasilania silników, 
    - prostownik i zabezpieczenia obwodu głównego.     - prostownik i zabezpieczenia obwodu głównego.
5. Oprogramowanie: 5. Oprogramowanie:
    - oprogramowanie wewnętrzne falowników,     - oprogramowanie wewnętrzne falowników, 
    - oprogramowanie komunikacyjne operator- układ napędowy     - oprogramowanie komunikacyjne operator- układ napędowy 
      (interfeis użytkownika).       (interfeis użytkownika). 
6. Oprzyrządowanie dodatkowe: 6. Oprzyrządowanie dodatkowe:
    - pulpit operatora,     - pulpit operatora,
    - manipulatory,     - manipulatory, 
    - aparatura łączeniowa,     - aparatura łączeniowa, 
    - zasilanie układów przetworników.     - zasilanie układów przetworników.


