
VEM MOTORS FINLAND OY

YASKAWA-taajuusmuuttajat
Suunniteltu 10 vuoden käyttöön ilman huoltokatkoja
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Yaskawa on helppokäyttöistä laatua

Yaskawa on yli 100-vuotias japanilainen pörssiyhtiö, joka valmistaa taajuusmuuttaja, teollisuusrobotteja ja ser-
vokäyttöjä. Yaskawa valmistaa vuosittain yli 1,9 miljoonaa taajuusmuuttajaa, joka tekee siitä todennäköisesti 
maailman suurimman taajuusmuuttajavalmistajan. Tuotantoyksikköjä on mm. Japanissa ja Skotlannissa.   

Yritys työllistää noin 13 500 työntekijää ja liikevaihto vuonna 2015 oli 411 mrd. jeniä (3 mrd. EUR).

Taajuusmuuttajasarjat A1000, V1000 ja J1000 ovat saatavilla Masalan varastosta ja ne sopivat mainiosti 
VEM-käyttöratkaisun osaksi moottorin ja voimansiirtokomponentin lisänä. Yaskawan taajuusmuuttajat on  
suunniteltu 10 vuoden huoltovapaaseen käyttöön.

• Laaja tehoalue
 » Pienjännite 0,1 - 600 kW
 » Välijännite 12 000 kVA asti

• Vakio- ja erikoisratkaisut
• Energiansäästötoiminnot

• Turvatoiminnot
• Helppo asennus
• Luotettava toiminta
• Suunniteltu 10 vuoden huolto- 
   vapaaseen käyttöön
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TIEDON VOIMA

Taajuusmuuttajalla saadaan muun muassa tarkkuutta 
nopeuden säätöön sekä pehmeät käynnistykset ja pysäy-
tykset. Taajuusmuuttajan käyttö on useimmiten helpoin kei-
no säästää sähkökäytön kuluttamaa energiaa.  
Moottorin ja vaihteen suojauksesta huolehditaan esim. vir-
tarajalla. 

Pieni tarvekartoitus

Tarkasta tarvittava virta 
 » moottorit

Mitä säädetään 
 » käyttö

Käyttötapa 
 » käynnistykset, pysäytykset

Miten säädetään 
 » suora, väylä jne.

Käyttöympäristö 
 » IP-luokka, EMC-suojaus

YASKAWA-taajuusmuuttajasarjat
 » J1000, V1000 ja A1000 Masalan varastotuotteita
 » MV1000 välijännitetaajuusmuuttaja
 » A1000 GL marine ja offshore
 » L1000A ja L1000V erikoisversiot hissikäyttöihin
 » D1000 ja R1000 verkkoonjarruttavia, low-harmonics  

    (lisälaitteita)
 » GA700 uuden sukupolven taajuusmuuttaja 

Taajuusmuuttajan valinta

Kuvassa Yaskawan MV1000, L1000A, L1000V, A1000, V1000 ja J1000 -sarjo-
jen laitteet. A1000, V1000 ja J1000 ovat Masalassa varastotuotteina 110 kW 
asti. Isommat laitteet toimitetaan joko Saksan varastosta tai suoraan tuotan-
nosta. Saatavilla on tehoa pienjännitteisenä 630 kW asti ja välijännitteisenä  
12 000 kVA asti. 

Oikea sarja kuhunkin sovelluksiin löytyy melko 
helposti pienen tarvekartoituksen avulla. Yaska-

walla on myös liuta eri sovelluksiin tehtyjä valmiita 
laitteita, joiden parametrit ja ominaisuudet on 
suunniteltu täsmälleen tiettyä käyttöä varten. 
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Yaskawa J1000 
 Kompakti taajuusmuuttaja

Erinomaiset moottorin ohjausominaisuudet 
J1000 on pienikokoinen taajuusmuuttaja oikosulkumoottoreiden ohjaamiseen. Se täyttää automaation vaa-
timukset peruskäytöissä ja säästää energiaa. 

Pysähtyy nopeasti ilman jarruvastusta 
Ylimagnetoinnilla voidaan jarruttaa 50 % nopeammin verrattuna normaalijarrutukseen ilman jarruvastusta.

Automaattinen momentin säätö
Tunnistaa kuormituksen ja säätää momentin automaattisesti kaikilla nopeuksilla. 

Tilaa säästävä koko ja kompakti asennus
Erinomainen tehon ja koon suhde ja tiivis side-by-side asennus vievät minimaalisesti tilaa.  

Pieni koko – iso teho
J1000 voi käsitellä 150 % ylikuormituksen yhden minuutin ajan, joka voi olla tarpeen raskaissa käytöissä. 
Normaalikäytössä se ohjaa yhtä kokoa isompaa moottoria, jolloin laitteistokokonaisuus on erityisen kompakti 
ja kustannustehokas.

Luotettava
Taajuusmuuttaja on suunniteltu 10 vuoden käyttöön ilman huoltokatkoja. 

Helppo ja nopea käyttöönotto
Valmiiksi esiasetetut parametrit yleisimpiin sovelluksiin. Sama yksinkertainen parametrirakenne kuin muissakin 
YASKAWA 1000 -sarjan laitteissa takaa nopean käyttöönoton ilman ylimääräistä sählinkiä.

 230 V 1~ 230 V 3~ 400 V 3~
 0,1 kW - 2,2 kW 0,1 kW - 5,5 kW 0,2 kW – 5,5 kW

J1000-sarjan taajuusmuuttaja on kompakti, helppokäyttöinen
 ja sarjoista edullisin perussovelluksiin.
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LAADUN VOIMA

Ominaisuudet
 » Kytke ja käytä -asennus (plug and play)
 » V/f taajuusohjaus
 » Sisäänrakennettu jarrukatkoja
 » Ryntäysjarrutus 
 » Helpot ohjelmointi- ja ohjaustoiminnot
 » Raskaan ja normaalikäytön asetukset
 » Korkea käynnistysmomentti
 » Tarkka nopeus huolimatta kuormasta
 » Nopeuden haku rullaaville moottoreille
 » Älykkäät käynnissäpitotoiminnot sisäisesti ohjaavilla virtarajoilla  

    esimerkiksi ylikuormitustilanteissa
 » Kansainvälisten standardien mukaiset RoHS, CE, cUL, UL
 » Muuttuva pulssimodulaatio hiljaiseen moottorin käyttöön

Optioita
 » Parametrien kopiointiyksikkö
 » LED-kauko-ohjain
 » Nopeuspotentiometri
 » Sarjakommunikointi (RS422/485) MEMOBUS liikennöintiin
 » EMC-suodatin
 » Jarruvastus 

Vakiokokoonpano
5 monikäyttöistä digitaalista tuloa 
Monikäyttöinen analoginen tulo

 » A1: valittavissa -10/0…10 V tai 0/4…20 mA
Vikalähtö

 » Ohjelmoitava rele / vaihtokosketin
 » 30 VDC 10 mA ... 1A
 » 250 VAC 10 mA ... 1A

1 analogialähtö
 » Ohjelmoitavissa 0 ... +10 V / 2 mA, res. 1/1000

Optiona
 » MEMOBUS/Modbus, RS422/RS485 115,2 

kBaud:iin asti
 » Kytkettävä päätevastus (120 Ω) 
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Yaskawa V1000
Kompakti vektoriohjattu taajuusmuuttaja

Erinomaiset moottorin ohjausominaisuudet
V1000 on pienikokoinen taajuusmuuttaja, jolla voidaan ohjata sekä oikosulku- että kestomagneettimoottoreita 
(open loop). 

Sisäänrakennetut turvallisuustoiminnot
Sisäänrakennettu Safe Torque Off (STO) toiminto korvaa turvapiirin kontaktorit ja parantaa laitteen turvalli-
suutta ja luotettavuutta. STO-toiminto tekee moottorin turvallisesti momentittomaan tilaan. Säästöä asennus-, 
kytkentä- ja komponenttikuluissa.  

Optimoitu teho
Edistyksellinen energian säästöön pyrkivä ohjausteknologia, joka parantaa hyötysuhdetta ja laitteiston tuot-
tavuutta sekä synkroni- että asynkronikäytöissä. 

Sisäänrakennettu ohjelmoitava logiikka
Nopea ja intuitiivinen ohjelmointityökalu DriveWorksEZ luo räätälöidyn käytön vain muutamalla hiiren näpäy-
tyksellä. 

Helppo ja nopea käyttöönotto
Valmiiksi esiasetetut parametrit yleisimpiin sovelluksiin. Sama yksinkertainen parametrirakenne kuin muissakin 
YASKAWA 1000 -sarjan laitteissa takaa nopean käyttöönoton ilman ylimääräistä sählinkiä.

Tilaa säästävä koko ja kompakti asennus
Erinomainen tehon ja koon suhde ja tiivis side-by-side asennus vievät minimaalisesti tilaa. 

Pieni koko – iso teho
V1000 voi käsitellä 150 % ylikuormituksen yhden minuutin ajan, joka voi olla tarpeen raskaissa käytöissä. 
Normaalikäytössä se ohjaa yhtä kokoa isompaa moottoria, jolloin laitteistokokonaisuus on erityisen kompakti 
ja kustannustehokas. 

Luotettava
Taajuusmuuttaja on suunniteltu 10 vuoden käyttöön ilman huoltokatkoja. 

V1000 on kelpo taajuusmuuttaja yleiskäyttöön. Ominaisuudet 
riittävät 95 % käytöistä. Monipuolinen ja luotettava vekotin.

 230 V 1~  230 V 3~  400 V 3~ 
    0,1 kW – 4,0 kW 0,1 kW – 18,5 kW 0,2 kW – 18,5 kW 



8

LAADUN VOIMA

Ominaisuudet
 » V/f ja anturiton virtavektoriohjaus
 » Yksi maailman pienimmistä taajuusmuuttajista
 » Kylki-kylkeen asennus
 » Ikoni-muotoinen logiikkaohjelmointimahdollisuus
 » Kansainvälisten standardien mukaiset RoHS, CE, cUL, UL
 » Irrotettavat riviliittimet parametrien kopiointitoiminnolla
 » Sisäinen jarrutustoiminto lyhentää jarrutusaikaa  

    jopa ilman jarruvastusta
 » IP 66 suojausluokka saatavilla 
 » Jarrukatkoja sisäänrakennettuna
 » Muuttuva pulssimodulaatio hiljaiseen moottorin käyttöön

Optioita
 » Parametrin kopiointiyksikkö
 » Kauko-ohjain
 » Erilaiset väyläliitännät (CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS –DP, CANopen, LONWORKS)
 » Nopeuspotentiometri
 » EMC-suodatin
 » Jarruvastus
 » Jännitekatkon (jopa 2 s.) yliajoyksikkö

Vakiokokoonpano
6 monikäyttöistä digitaalituloa
Monikäyttöinen pulssijonotulo ( 32 kHz asti)

 » Helppo synkronoida muiden käyttöjen kanssa
Turvatoiminnot
STO, ISO 13849-1 Cat 3, PLd ja IEC 61508 SIL 2
2 monikäyttöistä analogituloa

 » A1: 0 ... 10 V
 » A2: valittavissa 0 ... 10 V tai 0/4 ... 20 mA 

MEMOBUS/Modbus, USB, RS422/RS485 115,2 
kBaud:iin asti

 » Kytkettävä päätevastus (120 Ω) 

Vikalähtö
 » Ohjelmoitava rele / vaihtokosketin
 » 30 VDC 10 mA ... 1A
 » 250 VAC 10 mA ... 1A

2 optoerotinlähtöä
 » Ohjelmoitava max. 48 VDC / 2 ... 50 mA

Monitoiminen pulssijonolähtö
 » 32 kHz:iin asti
 » Helppo synkronoida muiden käyttöjen kanssa

1 analogilähtö
 » Ohjelmoitava 0 ... +10 V / 2 mA, res. 1/1000
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Yaskawa A1000 
Vektoriohjattu taajuusmuuttaja

A1000-sarja soveltuu haastavimpiin sovelluksiin. 
Ominaisuuksia on niin, että heikkoja hirvittää.  

 230 V 3~ 400 V 3~ 
 0,4 kW - 110 kW 0,4 kW - 630 kW   
 

Erinomaiset moottorin ohjausominaisuudet
A1000 on monipuolinen taajuusmuuttaja, jolla voidaan ohjata sekä oikosulku- että kestomagneettimoottoreita 
(open ja closed loop) täydellä momentilla nollavauhdilla. 

Sisäänrakennetut turvallisuustoiminnot
Sisäänrakennettu Safe Torque Off (STO) toiminto korvaa turvapiirin kontaktorit ja parantaa laitteen turval-
lisuutta ja luotettavuutta. STO-toiminto tekee moottorin turvallisesti momentittomaksi. Turvatoimintojen tilan 
valvonta ulkoiselle laitteelle (EDM). Säästöä asennus-, kytkentä- ja komponenttikuluissa.

Optimoitu teho
Edistyksellinen energian säästöön pyrkivä ohjausteknologia, joka parantaa hyötysuhdetta ja laitteiston tuot-
tavuutta sekä synkroni- että asynkronikäytöissä.

Sisäänrakennettu ohjelmoitava logiikka
Nopea ja intuitiivinen ohjelmointityökalu DriveWorksEZ luo räätälöidyn käytön vain muutamalla hiiren näpäy-
tyksellä.

Helppo ja nopea käyttöönotto
Valmiiksi esiasetetut parametrit yleisimpiin sovelluksiin. Sama yksinkertainen parametrirakenne kuin muissakin 
YASKAWA 1000 -sarjan laitteissa takaa nopean käyttöönoton ilman ylimääräistä sählinkiä.

Tilaa säästävä koko ja kompakti asennus
Erinomainen tehon ja koon suhde ja tiivis side-by-side asennus vievät minimaalisesti tilaa. 

Luotettava
Taajuusmuuttaja on suunniteltu 10 vuoden käyttöön ilman huoltokatkoja.
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Ominaisuudet 
 » Turvatoiminnot sisäänrakennettuna (STO, ISO 13849-1 Cat 3, PLd  

     ja IEC 61508 SIL 2)
 » Ulkoisen turvalaitteen valvonta STO toiminnon tarkkailuun
 » Normaali AC-moottori ja kestomagneettimoottori (SPM ja IPM)  -ohjaus
 » V/f ja anturiton virtavektoriohjaus
 » Kylki-kylkeen asennus
 » Ikoni-muotoinen logiikkaohjelmointimahdollisuus
 » Kansainvälisten standardien mukaiset RoHS, CE, cUL, UL
 » Irrotettavat riviliittimet parametrien kopiointitoiminnolla
 » Termistoritulo
 » Jarrukatkoja sisäänrakennettuna 30 kW:iin asti
 » Moottorin automaattitunnistus
 » Muuttuva pulssimodulaatio hiljaiseen moottorin käyttöön

Optioita
 » Parametrin kopiointiyksikkö
 » Kauko-ohjain
 » Lisä I/O-kortti
 » Pulssianturikortit
 » Erilaiset väyläliitännät (CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS –DP,  

    CANopen, LONWORKS)
 » Nopeuspotentiometri
 » EMC-suodatin
 » Jännitekatkon (jopa 2 s.) yliajoyksikkö
 » Jarruvastus

Vakiokokoonpano
8 monikäyttöistä digitaalituloa

 » Ulkoinen teholähde käytettävissä (24 VDC)
Monikäyttöinen pulssijonotulo ( 32 kHz:iin asti)

 » Helppo synkronoida muiden käyttöjen kanssa
Turvatoiminnot

 » STO, ISO 13849-1 Cat 3, PLd ja IEC 61508 SIL 2
3 monikäyttöistä analogituloa

 » A1: -10/0 ... 10 V
 » A2: valittavissa -10/0 ... 10 V tai 0/4 ... 20 mA 
 » A3: valittavissa PTC-tulona -10/0 ... 10 V 

Vikalähtö
 » Vaihtokosketinrele 
 » 30 VDC 10 mA ... 1A
 » 250 VAC 10 mA ... 1A

3 monikäyttöistä digitaalilähtöä
 » Rele (N. O. tai N. C. ohjelmoitava)
 » 30 VDC 10 mA ... 1A
 » 250 VAC 10 mA ... 1A

Monikäyttöinen pulssijonolähtö
 » 32 kHz:iin asti
 » Helppo synkronoida muiden käyttöjen kanssa

2 monitoimista analogilähtöä
 » Valittavissa -10/0 ... 10 V tai 4 ... 20 mA 

MEMOBUS/Modbus, USB, RS422/RS485  
115,2 kBaud:iin asti

 » Kytkettävä päätevastus (120 Ω) 

LAADUN VOIMA
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1000-sarjan liitännät
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A3

0 V
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R
R
S
S

IG

H1 [A+V]
H2 [A+V]

HC [A+V]

1000

B112 B2

S8 [A]

SC

0 V

0 V

AC

FM

AM
AC

E (G)

S1

S2

+24 V

+V

MA

M1
M2

MB
MC

CN5-C

CN5-B

CN5-A

−V

R/L1
S/L2
T/L3

R
S
T

M3
M4

M5
M6

SP

SN

AMFM

V

I

V I

PTC

AI

Off On

FM

+AM

q   Poista oikosulkulenkki, kun asennat DC-kuristimen.     [A]  Vain A1000-sarjassa, ei V1000 ja J1000:ssa
Mallit CIMR-A 2A0110 0415 asti ja 4A0058 0675 asti    [A+V]  A1000 ja V1000 -sarjoissa, ei J1000:ssa  
toimitetaan sisäänrakennetulla DC-kuristimella.    

w  Liittimien SP ja SN oikosulkeminen vaurioittaa taajuusmuuttajaa.

e   Poista oikosulkulenkit H1-HC ja H2-HC, kun käytät turvapysäytystuloja. 

DC kuristin
(optio) q Lämpörele

(optio)
Jarruvastus

(optio)

Ulkoinen vika

Vian kuittaus

Moninopeus 1

Moninopeus 2

Ryömintänopeus

Ulkoinen

Taakse / Pysäytys

Eteen / Pysäytys

Liittimet -, +1, +2, B1, B2 ovat  
optioita. Älä kytke vahvavirta-  
johtoa näihin liittimiin.

Oikosulkulenkki

Pääpiiri

Ohjauspiiri

Moottori

Maa

Vikareleen ulostulo
250 VAC, max. 1 A
30  VDC, max 1 A
(min. 5 VDC, 10 mA)

Suojavaipan liitin

Pulssijonon sisääntulo (max 32 kHz) [A+V]

Virransyöttö +10.5 VDC, max. 20 mA

Analogi sisääntulo 1 (osataajuusohje)
-10 to +10  VDC (20 kΩ)

Analogi sisääntulo 2 (osataajuusohje) [A+V]
-10 to +10  VDC (20 kΩ)
0 or 4 to 20 mA (250 Ω)

Analogi sisääntulo 3 / PTC sisääntulo [A]
(Aputaajuusohje)
-10 - +10 VDC (20 kΩ)

Virran syöttö, -10.5 VDC, max. 20 mA

Monitoimireleen ulostulo (käytönaikainen) [A]
250 VAC, max. 1 A
30  VDC, max 1 A
(min. 5 VDC, 10 mA)

Monitoimireleen ulostulo (nollanopeus) [A]
250 VAC, max. 1 A
30 VDC, max 1 A
(min. 5 VDC, 10 mA)

Monitoimireleen ulostulo (nopeus 1) [A]
250 VAC, max. 1 A
30  VDC, max 1 A
(min. 5 VDC, 10 mA)

Monitoimipulssijonon ulostulo 

(Ulostulon taajuus) [A+V]

0 - 32 kHz (2.2 kΩ)

Suojattu kaapeli

Monitoimianalogin ulostulo 1 [A]

(Ulostulotaajuus)

-10 - +10 VDC (2mA) tai 4 - 20 mA [A+V]
Monitoimianalogin ulostulo 2

(Ulostulon virta)

-10 - +10 VDC (2mA) tai 4 - 20 mA

kierretty parikaapeli

suojattu, kierretty parikaapeli

ohjauspiirin liittimet

päävirtapiirin liitin

EDM (valvonta ulkoiselle laitteelle ) [A]

Turvapysäytystulo

Oikosulku-
lenkit
e

Turva- 
kytkin

Auki

Turvarele /
turvaohjain 

MEMOBUS/Modbus

comm. RS485/422

max. 115.2 kBps

Monitoimi-
analogi/
pulssijono
sisäänmeno

Monitoimi-
digitaali
sisäänmeno

(tehdasasetus)

2 kΩ

Virtalähde / -nielu
(oletus: virtanielu)

w

Virransyöttö
200 > 400 V
50/60 Hz

Päätevastus 
(120 Ω, 1/2 W)

DIP kytkin S1
A2 jännite/virtavalinta

DIP kytkin S2
Päätevastus On/O�

Oikosulkuliitin S3
H1, H2
Virtalähde/-nieluvalinta

DIP kytkin S4
A3 Analogi/PTC
Sisäänmenon valinta

Oikosulkuliitin S5
FM/AM Jännite/virta
Valinta

DIP 
kytkin S2

EMC-
suodatin
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HELPPO
Asennus- ja käyttäjäystävällinen Yaskawa software 
Tehokas asennus: 
• helppotajuinen
• helppokäyttöinen
• kaikkien käyttöjen hallinta yhdeltä PC:ltä 

VIHREÄ
• Pelkällä nopeussäädöllä jopa 50 % energiansäästö
• Energiansäästötoiminnolla jopa 18 % lisäsäästö
• Prosessin optimointi taajuusmuuttajaohjaukseen 

vähentää edelleen energiankulutusta  

LUOTETTAVA
10 vuoden huoltovapaa käyttö
Suunniteltu raskaisiin teollisuusympäristöihin
Vähemmän tuotantokatkoja
Vähemmän huoltokatkoja
Yaskawa-käytön edut
• vähentää huoltokulut minimiin
• vähentää varaosakulut ja niiden logistiikan minimiin
• ei laitteistovikojen aiheuttamia tuotantokatkoja

LÄHELLÄ
• 14000 työntekijää maailmanlaajuisesti
• Paikallinen tuotekehittely ja asiakastuki



Kehänreuna 4, 02430 MASALA
Puh. 0207 613 740 

myynti@vem.fi

VEM MOTORS FINLAND OY

WWW.VEM.FI

Energiatehokkaat sähkökäytöt teollisuuden 
sekä talo- ja kunnallistekniikan tarpeisiin

Vaativissa olosuhteissa testatut, pitkäikäiset merkkituotteet
 » Pien- ja korkeajännitteiset sähkömoottorit ja generaattorit
 » Pien- ja keskijännitteiset taajuusmuuttajat
 » Vaihteet ja vaihdemoottorit

VEM sähkömoottorit 37 MW ja generaattorit 45 MW asti
 » Asiakkaan tarpeen ja toimialan mukaiset kestävät sähkökoneratkaisut

Yaskawa taajuusmuuttajat 630 kW asti
 »  Helppoa käytettävyyttä kaikkiin olosuhteisiin

KEB, Tramec ja Reggiana Riduttori vaihteet 
Ratkaisut mekaaniseen voimansiirtoon momenttialueella 0,014 - 950 kNm

Sähkökäyttöratkaisut
 » Energiatehokkaat kokonaisratkaisut vakiotuotteista
 » Asiakaskohtaisesti toteutetut erikoisratkaisut

Projektitoimitukset
 » Toimituslaajuus ja -sisältö kootaan asiakkaan tarpeiden mukaan 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan liiketoimintanne 
tehokkuutta parantava kokonaisratkaisu!


