
Termékinformáció
Frekvenciaváltó

Skálázott termékválaszték gépekhez
A versenyképesség a gépgyártásban az energiahatékonysággal, a gépek intelligenciájával és a piac igényeivel szemben támasztott 
követelmények, valamint a képzett munkaerő hiánya és a költségnyomás miatt egyre magasabb igényeket támaszt. A Lenze 
frekvenciaváltói szembenéznek ezekkel a kihívásokkal.

i510 cabinet és i550 cabinet
• Helyoptimalizált könyv kialakítású 

vezérlőszekrényekhez
• i510 cabinet a gazdaságos 

megoldásokhoz, és i550 cabinet 
a teljes rugalmassághoz és 
funkcionalitáshoz

i510 protec és i550 protec
• i510 protec kocka alakú kivitelben, 

vezérlőszekrényben vagy 
decentralizált beépítéshez IP20 
kivitelben

• i550 protec a teljes rugalmassághoz 
és a rideg, decentralizált telepítésre 
IP31 vagy IP55/66 védettséggel

i550 motec
• Motorra és falra szerelés IP66 

védettséggel
• A hangsúly a gyors szerelésen van 

(dugós csatlakozó)
• Visszatápláló üzemmód

Kompakt forma
Kategóriájában a legkisebb a kis helyigényért a 
vezérlőszekrényben, pl. csak 60 mm szélesség 4 kW-ig és csak  
130 mm mélység 11 kW-ig.

Rugalmasság
Függetlenül attól, hogy milyen teljesítmény, hálózati feszültség, 
adatátviteli interfészek vagy diagnosztikai opciók szükségesek, 
termékválasztékunkban megtalálható az adott igényre 
optimalizált megfelelő megoldás.

Felhasználóbarátság
Az eszköz számos apró részlete megkönnyíti a kezelést 
és csökkenti az szereléshez, üzembe helyezéshez és 
szervizeléshez szükséges időbeli ráfordítást. Ide tartoznak 
többek között a feszültségmentes paraméterezés, az egyszerű 
menüvezetés, a praktikus gyári beállítások vagy a plug-in 
csatlakozások.

Innovációk
Egyszerű műszaki tervezés és a rendszerköltségek csökkentése 
az i550 motec integrálható IO-Link mesterfunkcióival. Az 
energia visszatáplálása i550 motec esetén a dinamikus 
fékezéskor csökkenti az energiafogyasztást, leegyszerűsíti a 
műszaki tervezést és megtakarítja a fékellenállás költségeit.

Energiahatékony
A Lenze inverterek megfelelnek a környezetbarát tervezésről 
szóló irányelvnek, a legcsekélyebb energiaveszteségeket érik 
el és így gondoskodnak az optimális hatásfokról a berendezés 
kialakításában.

Központi/decentralizált
A központi és a decentralizált hajtástechnika keveréke sok 
alkalmazásban ésszerű. Valamennyi frekvenciaváltó azonos 
hajtási viselkedést mutat, és egységes paraméterstruktúrával 
rendelkezik.
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i510 cabinet i550 cabinet i510 protec i550 protec i550 motec

   DESIGNEDfor

  UL MARKET 

Kialakítás/beépítés
Vezérlőszekrény Vezérlőszekrény vagy fal Fal vagy motor

Védettségi fokozat
IP20 IP20 IP20 IP31, IP55/66 IP66

Hálózati tápellátás/teljesítménytartomány
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 –
Piaci engedélyezések
Jóváhagyás CE, UKCA, UL, CSA, CCC, UKSepro CE, UKCA, UL, CSA
Környezetben RoHS
Energiahatékonyság IE2 az EN IEC 61800-9-2 szerint
Funkciók

Motorszabályozás

„VFC eco” energiatakarékossági funkció, U/f jelleggörbe-szabályozás lineáris/négyzetes (VFC plus), érzékelő nélküli 
vektorszabályozás (SLVC), érzékelő nélküli szabályozás szinkronmotorok számára

–
HTL Inkrementális 

jeladó  
100 kHz

–
HTL Inkrementális 

jeladó  
100 kHz

HTL inkrementális 
jeladó  

200 kHz vagy
IO-Link 

csatlakozófelülettel

Tulajdonságok

Egyenáramú fékezés, fékmenedzsment a kopásszegény fékkapcsolóhoz, S-rámpák a lágy gyorsuláshoz és 
késleltetéshez, gyors újraindítás, PID-szabályozás, kaszkád-funkció a szivattyúk és ventilátorok számára

Szekvenszer (16 lépés), üzem szünetmentes tápegységen –

– Dinamikus fékezés 
ellenállás útján – Dinamikus fékezés 

ellenállás útján
Dinamikus fékezés 

visszatáplálással

Safety funkció
– Biztonsággal lekapcsolt 

nyomaték (STO) – Biztonsággal lekapcsolt 
nyomaték (STO)

Biztonsággal lekapcsolt 
nyomaték (STO)

– Extended Safety 
(tervezett)

Túlterhelhetőség
200 % – 3 s; 150 % – 60 s

Hűtés
Környezeti hőmérséklet 
– üzem

3K3 (-10 ... +60 °C) EN IEC 60721-3-3 
(áramcsökkenés 2.5 %/°C +45 °C felett)

3K3 (-30 ... +60 °C) EN IEC 60721-3-3  
(áramcsökkenés 2.5 %/°C +40 °C felett)

Bemenetek/kimenetek

Digitális be-/kimenet 5/1 Max. 8/0 vagy 4/4 
(konfigurálható)

Analóg be-/kimenet 2/1 –
NO/NC-relé 1 –
IO-Link
Üzem – Device – Device Master
Portok – Max. 4
Adatátvitel

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
Diagnosztika

Billentyűzet, WLAN-modul, USB-modul USB
RFID, WLAN (tervezett)

Alkalmazási feltételek
EN 61000-3-2 >1 kW – 16 A hálózati áram: kiegészítő intézkedés nélkül, < 1 kW hálózati fojtóval

Kiegészítő intézkedés 
nélkülEN 61000-3-12

> 16 A hálózati áram hálózati fojtóval

– 30 kW-tól integrált 
hálózati fojtóval

EMC C1 kategória – Max. 3 m 2.2 kW-ig, 
afelett zavarszűrővel – Max. 3 m 2.2 kW-ig –

EMC C2 kategória Max. 20 m (legfeljebb 0.37 kW 15 m),
afelett zavarszűrővel – Max. 20 m 11 kW-ig

>11 kW 15 m Max. 10 m

Áram védőkapcsoló
11 kW-ig: 30 mA 45 kW-ig: 30 mA


