
Informácie o výrobku
Frekvenčné meniče

Škálované portfólio pre konštruovanie strojov
Konkurencieschopnosť v oblasti konštruovania strojových zariadení je čoraz náročnejšia v dôsledku rastúcich požiadaviek na 
energetickú účinnosť, inteligenciu strojov a potreby trhu, ako aj nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a tlaku na náklady. 
Frekvenčné meniče Lenze tieto výzvy zvládajú.

i510 cabinet a i550 cabinet
• Pre rozvádzače s priestorovo 

optimalizovanou konštrukciou regálu
• i510 cabinet pre ekonomické riešenia 

a i550 cabinet pre plnú flexibilitu a 
funkčnosť

i510 protec a i550 protec
• i510 protec pre rozvádzače 

vyžadujúce skriňový dizajn alebo 
najekonomickejšiu decentrálnu 
inštaláciu v IP20

• i550 protec pre plnú flexibilitu a 
náročné decentrálne inštalácie v 
IP31 alebo s krytím IP55/IP66 vo 
vnútornom a vonkajšom prostredí

i550 motec
• Montáž na motor a na stenu IP66
• Zameranie na dobu inštalácie 

(konektory)
• Regeneračné aplikácie

Kompaktný dizajn
Najmenšie vo svojej triede pre malé nároky na priestor v 
decentrálnych inštaláciách alebo v rozvádzači, napr. šírka len 
60 mm do 4 kW a hĺbka len 130 mm do 11 kW.

Flexibilita
Bez ohľadu na to, aké napájanie, sieťové napätie, komunikačné 
rozhrania alebo diagnostické možnosti sú potrebné, v našom 
portfóliu máme správne riešenie optimalizované pre danú 
požiadavku.

Používateľská prívetivosť
Mnohé drobné detaily v zariadení uľahčujú manipuláciu a 
výrazne skracujú čas potrebný na inštaláciu, uvedenie do 
prevádzky a servis. Patrí medzi ne beznapäťová parametrizácia, 
jednoduchá navigácia v ponuke, praktické továrenské 
nastavenia, zásuvné prípojky atď.

Inovácie
Jednoduché projektovanie a zníženie systémových nákladov 
vďaka integrovanej funkcii IO-Link master zariadenia 
i550 motec. Regeneračná spätná väzba energie pomocou 
i550 motec v prípade dynamického brzdenia znižuje spotrebu 
energie a zjednodušuje technické a systémové náklady na 
brzdný odpor.

Energetická účinnosť
Meniče Lenze sú v súlade so smernicou o ekodizajne a 
dosahujú najnižšie energetické straty, čím zabezpečujú 
optimálnu účinnosť konštrukcie stroja.

Centralizované/decentralizované
V mnohých aplikáciách je užitočná kombinácia centralizovanej 
a decentralizovanej technológie pohonu. Všetky frekvenčné 
meniče vykazujú rovnaké správanie pohonu a majú jednotnú 
štruktúru parametrov.
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i510 cabinet i550 cabinet i510 protec i550 protec i550 motec

   DESIGNEDfor

  UL MARKET 

Konštrukcia/montáž
Rozvádzač Rozvádzač alebo montáž na stenu Stena alebo motor

Stupeň ochrany
IP20 IP20 IP20 IP31, IP55/66 IP66

Sieťové napájanie/rozsah výkonu
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 –
Schválenia pre trh
Schválenie CE, UKCA, UL, CSA, CCC, UKSepro CE, UKCA, UL, CS
Životné prostredie RoHS
Energetická účinnosť IE2 podľa normy EN IEC 61800-9-2
Funkcie

Riadiace jednotky 
motora

 Funkcia úspory energie (VFC eco), lineárne/štvorcové riadenie podľa V/f charakteristiky (VFC plus),  
bezsenzorové vektorové riadenie (SLVC), bezsenzorové riadenie synchrónnych motorov

– Kódovač HTL motora 
100 kHz – Kódovač HTL motora 

100 kHz

Kódovač HTL motora 
200 kHz alebo 

rozhranie IO-Link

Vlastnosti

Brzdenie jednosmerným prúdom, riadenie bŕzd s nízkym opotrebovaním, dynamické brzdenie pomocou brzdného odporu, 
S-rampy na plynulé zrýchľovanie a spomaľovanie, obvod letmého reštartu, PID regulácia, kaskádová funkcia pre čerpadlá a 

ventilátory
Sekvenátor (16 krokov), prevádzka na UPS –

–
Dynamické brzdenie 

prostredníctvom 
odporu

–
Dynamické brzdenie 

prostredníctvom 
odporu

Dynamické brzdenie 
prostredníctvom 

regenerácie

Funkčná bezpečnosť
–

Bezpečné vypnutie 
krútiaceho momentu 

(STO)
–

Bezpečné vypnutie 
krútiaceho momentu 

(STO)

Bezpečné vypnutie 
krútiaceho momentu 

(STO)

– Extended Safety 
(plánovaná)

Správanie pri preťažení
200 % na 3 s; 150 % na 60 s

Chladenie

Teplota okolia počas 
prevádzky

3K3 (-10 ... +60 °C) EN IEC 60721-3-3 
 (zníženie o 2.5 %/°C nad +45 °C) 3K3 (-30 ... +60 °C) EN IEC 60721-3-3 (zníženie o 2.5 %/°C nad +40 °C)

Vstupy/výstupy

Digitálny vstup/výstup 5/1 Max. 8/0 alebo 4/4 
(konfigurovateľné)

Analógový výstup/výstup 2/1 –
Relé NO/NC 1 –
IO-Link
Prevádzka – Device – Device Master
Porty – Max. 4
Komunikácia

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

Klávesnica, modul WLAN, modul USB
USB

RFID, WLAN  
(plánovaná)

Zhody
EN 61000-3-2 > 1 kW do 16 A: žiadne ďalšie opatrenia, <1 kW: so sieťovou tlmivkou

 Žiadne ďalšie 
opatreniaEN 61000-3-12

> 16 A: so sieťovou tlmivkou

– Od 30 kW integrovaná 
sieťová tlmivka

Kategória EMC C1 – Max. 3 m do 2.2 kW, 
nad týmto RFI filtrom Max. 3 m do 2.2 kW –

Kategória EMC C2 Max. 20 m (do 0.37 kW 15 m),  
nad týmto RFI filtrom

Max. 20 m do 11 kW
>11 kW 15 m Max. 10 m

RCD prevádzka
Do 11 kW: 30 mA Do 45 kW: 30 mA


