
Informações sobre o produto
Inversores de frequência

Portfólio dimensionado para a construção de 
máquinas
A competitividade na construção de equipamentos de máquinas está se tornando cada vez mais desafiadora, devido aos 
crescentes requisitos em termos de eficiência energética, inteligência de máquinas e as necessidades de mercado, juntamente 
com a escassez de pessoal qualificado e a pressão de custos. Porém, os inversores de frequência Lenze estão à altura desses 
desafios.

i510 cabinet e i550 cabinet
• Para armários elétricos com design de 

estante otimizado para o espaço do 
armário

• i510 cabinet para soluções 
econômicas e i550 cabinet para total 
flexibilidade e funcionalidade

i510 protec e i550 protec
• i510 protec para painéis elétricos 

que requerem dimensionamento de 
cubículo ou instalação descentralizada 
mais econômica em IP20

• i550 protec para total flexibilidade e 
instalações descentralizadas severas 
em IP31 ou IP55/IP66, em espaços 
internos e externos

i550 motec
• Montagem no motor e na parede em 

IP66
• Foco no tempo de instalação 

(conectores)
• Aplicações regenerativas

Design compacto
O menor de sua categoria para requisitos de espaço reduzidos 
em instalações descentralizadas ou no armário elétrico, por 
exemplo, com apenas 60 mm de largura até 4 kW e apenas 
130 mm de profundidade até 11 kW.

Flexibilidade
Não importa qual potência, tensão de rede, interfaces de 
comunicação ou opções de diagnóstico sejam necessárias: 
temos a solução adequada em nosso portfólio, otimizada para 
cada necessidade.

Facilidade de uso
Muitos pequenos detalhes no dispositivo facilitam o 
manuseio e reduzem significativamente o tempo necessário 
de instalação, comissionamento e serviço, tais como a 
parametrização sem tensão, navegação simples no menu, 
configurações práticas de fábrica e conexões plugáveis, entre 
outros.

Inovações
Fácil engenharia e redução de custos do sistema pela 
funcionalidade mestre IO-Link integrada do i550 motec. 
Em caso de frenagem dinâmica, o feedback de energia 
regenerativo do i550 motec reduz o consumo de energia e 
simplifica os custos de engenharia e do sistema de um resistor 
de frenagem.

Eficiência energética
Os inversores Lenze cumprem a Diretiva Ecodesign e alcançam 
as menores perdas de energia, garantindo assim a eficiência 
ideal no projeto da máquina.

Centralizado/descentralizado
Em muitas aplicações, a combinação de tecnologia de aciona-
mento centralizado e descentralizado é útil. Todos os inverso-
res de frequência apresentam o mesmo comportamento de 
acionamento e têm uma estrutura de parâmetros uniforme.
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i510 cabinet i550 cabinet i510 protec i550 protec i550 motec

   DESIGNEDfor

  UL MARKET 

Modelo/montagem
Painel elétrico Painel elétrico ou parede Parede ou motor

Grau de proteção
IP20 IP20 IP20 IP31, IP55/66 IP66

Conexão de rede/faixa de potências
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 –
Aprovações para o mercado
Aprovação CE, UKCA, UL, CSA, CCC, UKSepro CE, UKCA, UL, CS
Meio ambiente RoHS
Eficiência energética IE2, em conformidade com a norma EN IEC 61800-9-2
Funções

Controles do motor

 Função de economia de energia (VFC eco), controle de curva V/f linear/quadrática (VFC plus),  
controle vetorial sem sensor (SLVC), controle sem sensor para motores síncronos

– Encoder Incremental 
HTL 100 Khz – Encoder Incremental 

HTL 100 Khz

Encoder Incremental 
HTL 200 Khz ou 
interface IO-Link

Propriedades

Frenagem com injeção DC, gerenciamento de freio controlado com baixa taxa de desgaste, frenagem dinâmica via resistor 
de frenagem, rampas em forma de S para aceleração e desaceleração suaves, circuito de retomada de velocidade em voo, 

controle PID, função em cascata para bombas e ventiladores
Sequenciador (16 etapas), operação no-break –

– Frenagem dinâmica 
através de resistor – Frenagem dinâmica 

através de resistor
Frenagem dinâmica 

através de regeneração

Segurança funcional
– Safe Torque Off (STO) – Safe Torque Off (STO) Safe Torque Off (STO)

– Extended Safety 
 (em preparação)

Comportamento na sobrecarga
200 % para 3 s; 150 % para 60 s

Resfriamento

Temperatura ambiente 
de operação

3K3 (-10 ... +60 °C) EN IEC 60721-3-3  
(redução de potência de 2.5 %/°C acima de +45 

°C)
3K3 (-30 ... +60 °C) EN IEC 60721-3-3  

(redução de potência de 2.5 %/°C acima de +40 °C)

Entradas/saídas

Entrada/saída digital 5/1 Máx. 8/0 ou 4/4 
(configurável)

Entrada/saída analógica 2/1 –
Relé NO/NC 1 –
IO-Link
Operação – Device – Device Mestre
Portas – Máx. 4
Comunicação

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
Diagnóstico

Teclado, módulo WiFi, módulo USB
USB

RFID, WiFi  
(em preparação)

Conformidades
EN 61000-3-2 > 1 kW 16 A: sem medidas adicionais, < 1 kW com indutor de rede

 Sem medidas 
adicionaisEN 61000-3-12

> 16 A: com indutor de rede

–
A partir de 30 kW, 
indutor de rede 

integrado

Categoria CEM C1 –
Máx. 3 m até 2.2 kW, 

acima desse valor, 
filtro RFI

Máx. 3 m até 2.2 kW –

Categoria CEM C2 Máx. 20 m (até 0.37 kW 15 m),  
acima desse valor, filtro RFI

Máx. 20 m até 11 kW
> 11 kW 15 m Máx 10 m

Operação do RCD
Até 11 kW: 30 mA Até 45 kW: 30 mA


