
 

 

 
 

Функционална безопасност за вятърни турбини. 
Безопасно наблюдение на задвижването със следене на скоростта и енкодери. 
Наличността на системата е особено важна при вятърните турбини за степента на 
ефективност и по този начин за ефективно производство на енергия. Използват се 
сензори за наблюдение на безопасното задвижване, за да се предотврати повреда и 
скъп престой. Мерките за безопасност изискват оптимално взаимодействие между 
сензорите за безопасност и модулите за наблюдение на безопасността. Kübler 
предлага пълен пакет за тази цел, състоящ се от сертифицирани енкодери до SIL3 / PLe 
и малки системи за контрол на безопасността. 

Откриване на прекомерни скорости с безопасна цялостна система. 

Комбинацията между следене на скоростта и сертифицирани енкодери до SIL3 / PLe е 
оптималното решение за наблюдение на безопасно движение и по този начин за 
ранно откриване на прекомерни скорости. Енкодерът със SinCos сигнали, интегриран в 
плъзгащият пръстен, означава надеждно откриване на скоростта на вала на ротора. 

Изделия. 



Кликнете върху снимките за повече информация! 
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Функционална безопасност за вятърни турбини. 

 
Безопасно наблюдение на задвижването със следене на скоростта и енкодери. 
Наличността на системата е особено важна при вятърните турбини за степента на 
ефективност и по този начин за ефективно производство на енергия. Използват се 
сензори за наблюдение на безопасното задвижване, за да се предотврати повреда и 
скъп престой. Мерките за безопасност изискват оптимално взаимодействие между 
сензорите за безопасност и модулите за наблюдение на безопасността. Kübler 
предлага пълен пакет за тази цел, състоящ се от сертифицирани енкодери до SIL3 / PLe 
и малки системи за контрол на безопасността. 

Откриване на прекомерни скорости с два инкрементални енкодера. 

Като алтернатива е възможно да се монтират два енкодера в различни точки на 
измерване в задвижващия механизъм, за да се осигури безопасно наблюдение на 
задвижването. В допълнение към мониторинга на скоростта, разликата между вала на 
ротора и генератора също е оптимално следена за приплъзване или прекъсване на 
предавката. 

Изделия. 



 

Кликнете върху снимките за повече информация! 
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https://www.kuebler.com/en/products/evaluation/safe-speed-monitors
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