
Informace o výrobku
Měniče frekvence

Odstupňované portfolio pro stroje
Konkurenceschopnost ve strojírenství je z důvodu zvyšujících se nároků na energetickou účinnost, inteligenci strojů a požadavky 
trhu, jakož i z nedostatku kvalifikovaných pracovníků a tlaku na náklady stále náročnější. Měniče frekvence firmy Lenze se k těmto 
výzvám staví čelem.

i510 cabinet a i550 cabinet
• pro rozvaděče s prostorově 

optimalizovaným provedením 
v podobě knihy

• i510 cabinet pro ekonomická řešení 
a i550 cabinet pro zajištění plné 
flexibility a funkčnosti

i510 protec a i550 protec
• i510 protec v krychlovém provedení 

pro montáž do rozvaděče nebo pro 
decentralizovanou instalaci v IP20

• i550 protec pro zajištění plné flexibility 
a pro hrubé decentralizované 
instalace s třídou krytí IP31 nebo 
IP55/66

i550 motec
• montáž na motor a na stěnu v IP66
• hlavní orientace na rychlou montáž 

(konektory)
• provoz s rekuperací

Kompaktní provedení
Nejmenší ve své třídě s malými nároky na prostor v rozvaděči, 
např. do výkonu 4 kW šířka pouhých 60 mm a do výkonu 11 kW 
hloubka jen 130 mm.

Flexibilita
Bez ohledu na to, jaký výkon, síťové napětí, komunikační 
rozhraní nebo diagnostické možnosti jsou požadovány, 
v našem portfoliu máme správné řešení optimalizované 
a v souladu s příslušným požadavkem.

Uživatelská přívětivost
Mnoho malých detailů v přístroji usnadňuje manipulaci 
a výrazně zkracuje čas potřebný pro instalaci, uvedení 
do provozu a servis. To zahrnuje mimo jiné beznapěťové 
nastavování parametrů, jednoduchou navigaci v menu, 
praktické tovární nastavení a konektorové spoje.

Inovace
Jednoduché projektování a snížení systémových nákladů díky 
integrovatelné funkčnosti IO-Link master měniče i550 motec. 
Rekuperace energie při dynamickém brzdění snižuje u měničů 
i550 motec spotřebu energie, zjednodušuje inženýring a šetří 
náklady na brzdný odpor.

Energetická účinnost
Měniče firmy Lenze splňují požadavky směrnice o ekodesignu, 
mají minimální energetické ztráty a zajišťují tak optimální 
účinnost zařízení.

Centralizovaná/decentralizovaná technika
V mnoha aplikacích má smysl využít kombinaci centralizované 
a decentralizované pohonné techniky. Všechny měniče 
frekvence vykazují stejné pohonné vlastnosti a mají jednotnou 
strukturu parametrů.
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i510 cabinet i550 cabinet i510 protec i550 protec i550 motec

   DESIGNEDfor

  UL MARKET 

Provedení/instalace

do rozvaděče do rozvaděče nebo na stěnu na stěnu nebo na 
motor

Stupeň krytí
IP20 IP20 IP20 IP31, IP55/66 IP66

Připojení sítě / rozsah výkonů
1 AC 120 V – 0.25 ... 1.1 kW 0.37 ... 0.75 kW 0.37 ... 1.1 kW –
1 AC 230 V 0.25 ... 2.2 kW 0.25 ... 2.2 kW 0.37 ... 2.2 kW 0.37 ... 2.2 kW –
3 AC 230 V 0.25 ... 5.5 kW 0.25 ... 5.5 kW 0.37 ... 5.5 kW 0.37 ... 45 kW 0.37 ... 22 kW
3 AC 400 V 0.37 ... 15 kW 0.37 ... 132 kW 0.75 ... 5.5 kW 0.37 ... 75 kW 0.37 ... 45 kW
3 AC 480 V 0.37 ... 15 kW 0.37 ... 132 kW 0.75 ... 5.5 kW 0.37 ... 75 kW 0.37 ... 45 kW
3 AC 600 V – – – 0.37 ... 22 kW –
Certifikace
Konformita CE, UKCA, UL, CSA, CCC, UKSepro CE, UKCA, UL, CSA
Prostředí RoHS
Energetická účinnost IE2 podle EN IEC 61800-9-2
Funkce

Regulace motoru

funkce úspory energie „VFC eco“, lineární/kvadratická charakteristika U/f (VFC plus), bezsenzorová vektorová regulace 
(SLVC), bezsenzorové řízení pro synchronní motory

–
HTL inkrementální 

snímač  
100 kHz

–
HTL inkrementální 

snímač  
100 kHz

HTL inkrementální 
snímač  

200 kHz nebo
rozhraní IO-Link

Vlastnosti

stejnosměrné brzdění, brzdný management pro ovládání brzd s nízkým opotřebením, S-rampy pro pozvolné 
zrychlování a zpomalování, synchronizace na točící se motor, PID regulace, kaskádová funkce pro čerpadla a ventilátory

sekvenční řízení (16 kroků), provoz s UPS –

– dynamické brzdění 
pomocí odporu – dynamické brzdění 

pomocí odporu
dynamické brzdění 

s rekuperací

Funkční bezpečnost
– bezpečně vypnutý 

moment (STO) – bezpečně vypnutý 
moment (STO)

bezpečně vypnutý 
moment (STO)

– Extended Safety 
(v plánu)

Chování při přetížení
200 % po dobu 3 s; 150 % pro dobu 60 s

Chlazení

Teplota okolí - provoz 3K3 (-10 ... +60 °C) EN IEC 60721-3-3  
(redukce proudu o 2.5 %/°C nad +45 °C)

3K3 (-30 ... +60 °C) EN IEC 60721-3-3  
(redukce proudu o 2.5 %/°C nad +40 °C)

Vstupy/výstupy

Digitální vstup/výstup 5/1 max. 8/0 nebo 4/4 
(konfigurovatelné)

Analog. vstup/výstup 2/1 –
NO/NC relé 1 –
IO-Link
Provoz – Device – Device Master
Porty – max. 4
Komunikace

CANopen 
–
–

Modbus RTU
–
–
–
–

CANopen 
EtherCAT 

EtherNet/IP
Modbus RTU 
Modbus TCP 

Powerlink 
PROFIBUS 
PROFINET

CANopen 
–
–

Modbus RTU
–
–
–
–

CANopen 
EtherCAT 

EtherNet/IP 
Modbus RTU 
Modbus TCP 

–
–

PROFINET

–
EtherCAT 

EtherNet/IP 
 ––

Modbus TCP 
–
–

PROFINET
Diagnostika

ovládací jednotka, moduly WLAN a USB USB
RFID, WLAN (v plánu)

Podmínky použití
EN 61000-3-2 >1 kW napájecí proud do 16 A: bez dodatečných opatření, <1 kW se síťovou tlumivkou

žádná dodatečná 
opatřeníEN 61000-3-12

napájecí proud > 16 A se síťovou tlumivkou

– od 30 kW je síťová 
tlumivka integrovaná

EMK kategorie C1 – max. 3 m až do 2.2 kW, 
nad to odrušovací filtr – max. 3 m do 2.2 kW –

EMK kategorie C2 max. 20 m (až do 0.37 kW 15 m),
nad to odrušovací filtr – max. 20 m do 11 kW

>11 kW 15 m max. 10 m

Proudový chránič
do 11 kW: 30 mA do 45 kW: 30 mA


