
Informace o výrobku
Frekvenční měniče i550 motec

Impuls pro Smart Drive Solutions

Měnič frekvence i550 motec s rozsahem výkonu  
0.37 ... 5.5 kW (plánované rozšíření až do 45 kW) pro 
montáž na motor a na stěnu se stupněm krytí IP66 
představuje optimální řešení decentralizovaného pohonu.

U této řady měničů je kladen důraz na rychlou instalaci 
a snadné uvedení do provozu díky uživatelsky přívětivým 
nástrojům, jakož i na možnost připojení prostřednictvím 
komerčně dostupných konektorů.  
Parametry, pohonné vlastnosti a použitelnost jsou stejné jako 
u našich osvědčených měničů frekvence. Spolu s vysokou 
energetickou účinností tak nabízíme moderní a perspektivní 
pohonné řešení.

Nejdůležitější vlastnosti
• kompaktní řešení pro decentralizovanou pohonnou 

techniku, montáž na stěnu nebo na motor
• vysoký stupeň krytí IP66 pro univerzální použití i v drsném 

prostředí
• rychlá instalace díky zásuvným, standardizovaným 

konektorům (plug & play)
• funkce „IO-Link master“ pro snadnou výměnu dat mezi 

senzory a akčními členy s rozhraním IO-Link
• integrovaná rekuperace pro zajištění velmi vysoké 

energetické účinnosti – žádný brzdný odpor
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i550 motec *
Provedení/instalace

na stěnu nebo na motor
Stupeň krytí

IP66
Připojení sítě / rozsah výkonů
1 AC 230 V –
3 AC 230 V 0.37 ... 15 kW
3 AC 400 V 0.37 ... 45 kW
Certifikace
Povolení CE, UKCA, UL, CSA
Prostředí RoHS
Energetická účinnost IE2 podle EN IEC 61800-9-4
Funkce

Regulace motoru
 funkce úspory energie „VFC eco“, řízení podle lineární/kvadratické U/f charakteristiky (VFC plus), 

bezsenzorová vektorová regulace (SLVC), bezsenzorové řízení synchronních motorů
inkrementální snímač HTL 200 kHz nebo snímač s rozhraním 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
dynamické brzdění s rekuperací

IO-Link – funkčnost masteru

Funkční bezpečnost
bezpečně vypnutý moment (STO)

Extended Safety („Rozšířená bezpečnost“, v plánu)
Chování při přetížení

200 % po dobu 3 s; 150 % pro dobu 60 s
Chlazení

provozní okolní teplota: 3K3 (-10 ... +60 °C) EN IEC 60721-3-3 (derating 2.5 %/°C nad +40 °C)
Vstupy/výstupy
Digitální vstup/výstup 4/0, 3/1 nebo 2/2 (konfigurovatelné)
Analogový vstup/výstup –
NO/NC relé –
Komunikace

EtherCAT
EtherNet/IP
Modbus TCP

PROFINET
Diagnostika

USB, RFID (v plánu), WLAN (v plánu)
Podmínky použití
EN 61000-3-2

žádná dodatečná opatření
EN 61000-3-12
EMK kategorie C1 –
EMK kategorie C2 max. 10 m
Proudový chránič

do 45 kW: 30 mA

* Rozsah výkonu 7.5 ... 45 kW a komunikace přes Modbus TCP k dispozici od dubna 2023


