
Informações sobre o produto
Inversor de frequência i550 motec

Impulso para Smart Drive Solutions

O inversor de frequência i550 motec na faixa de potências 
de 0.37 ... 5.5 kW (extensão de até 45 kW prevista) para 
montagem em motor e parede, com grau de proteção 
IP66, é a solução ideal de acionamento descentralizado.

Montagem rápida e comissionamento fácil graças a 
ferramentas de fácil utilização, bem como conexões para 
conectores disponíveis no mercado, são pontos fortes deste 
inversor.  
Parâmetros, comportamento do drive e usabilidade são 
algumas características dos nossos inversores de frequência 
consolidados. Oferecemos uma solução de acionamento 
moderna e sustentável com alta eficiência energética.

Destaques
• Solução compacta para tecnologia de acionamento 

descentralizado, montado na parede ou no motor
• Elevado grau de proteção IP66 para uso universal, inclusive 

em ambientes adversos
• Montagem rápida devido às conexões padronizadas e 

plugáveis (plug and play)
• Funcionalidade mestre IO-Link para fácil troca de dados 

entre sensores e atuadores IO-Link
• Modo de feedback regenerativo integrado para eficiência 

energética muito alta - não é necessário resistor de 
frenagem
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Informações sobre o produto
Inversor de frequência i550 motec

i550 motec *
Modelo/montagem

Parede ou motor
Grau de proteção

IP66
Conexão de rede/faixa de potências
1 AC 230 V –
3 AC 230 V 0.37 ... 15 kW
3 AC 400 V 0.37 ... 45 kW
Aprovações para o mercado
Aprovação CE, UKCA, UL, CSA
Meio ambiente RoHS
Eficiência energética IE2, em conformidade com a norma EN IEC 61800-9-4
Funções

Controle 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 200 kHz ou outro encoder com interface IO-Link

Propriedades

Frenagem com injeção DC, gestão de freio para controle de freio de baixo desgaste, rampas S para 
aceleração e desaceleração suaves, circuito de retomada de velocidade em voo, controle PID, função em 

cascata para bombas e ventiladores
Frenagem dinâmica através de regeneração

Funcionalidade mestre IO-Link

Segurança funcional
Safe Torque Off (STO)

Extended Safety (Segurança ampliada) (prevista)
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 +40 °C)

Entradas/saídas
Entrada/saída digital 4/0, 3/1 ou 2/2 (configurável)
Entrada/saída analógica –
Relé NO/NC –
Comunicação

EtherCAT 
EtherNet/IP 

Modbus-TCP 
PROFINET

Diagnóstico
USB, RFID (previsto), WiFi (previsto)

Conformidades
EN 61000-3-2

Sem medidas adicionais
EN 61000-3-12
Categoria CEM C1 –
Categoria CEM C2 Máx 10 m
Operação do RCD

Até 45 kW: 30 mA

* Faixa de potências 7.5 ... 45 kW e comunicação via Modbus TCP disponível a partir de abril de 2023


