
Informácie o výrobku
Frekvenčný menič i550 motec

Impulz pre Smart Drive Solutions

Frekvenčný menič i550 motec v rozsahu výkonov  
od 0.37 do 5.5 kW (plánuje sa rozšírenie až na 45 kW) 
na montáž na motor a na stenu v stupni krytia IP66 je 
optimálnym riešením decentralizovaného pohonu.

Tento menič sa zameriava na rýchlu montáž a jednoduché 
uvedenie do prevádzky vďaka používateľsky prívetivým 
nástrojom, ako aj pripojeniu komerčne dostupných konektorov.  
Parametre, správanie pohonu a použiteľnosť zodpovedajú 
našim osvedčeným frekvenčným meničom. Vďaka vysokej 
energetickej účinnosti tak ponúkame moderné a udržateľné 
riešenie pohonu.

Upozornenia
• Kompaktné riešenie pre decentralizovanú technológiu 

pohonu, montáž na stenu alebo na motor
• Vysoký stupeň krytia IP66 na univerzálne použitie aj v 

náročných podmienkach
• Rýchla montáž vďaka štandardizovaným pripojeniam (plug 

& play)
• Funkcia IO-Link master na jednoduchú výmenu údajov medzi 

snímačmi a akčnými členmi IO-Link
• Integrovaný režim regeneračnej spätnej väzby pre veľmi 

vysokú energetickú účinnosť – nie je potrebný brzdný odpor
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Informácie o výrobku
Frekvenčný menič i550 motec

i550 motec *
Konštrukcia/montáž

Stena alebo motor
Stupeň ochrany

IP66
Sieťové napájanie/rozsah výkonu
1 AC 230 V –
3 AC 230 V 0.37 ... 15 kW
3 AC 400 V 0.37 ... 45 kW
Schválenia pre trh
Schválenie CE, UKCA, UL, CSA
Životné prostredie RoHS
Energetická účinnosť IE2 podľa normy EN IEC 61800-9-4
Funkcie

Riadenie motora
 Funkcia úspory energie (VFC eco), lineárne/štvorcové riadenie V/f charakteristiky (VFC plus), bezsenzorové 

vektorové riadenie (SLVC), bezsenzorové riadenie synchrónnych motorov
Kódovač HTL motora 200 kHz alebo iný kódovač s rozhraním IO-Link

Vlastnosti

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

Dynamické brzdenie prostredníctvom regenerácie
Funkcia IO-Link master

Funkčná bezpečnosť
Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (STO)

Extended Safety (Rozšírená bezpečnosť) (plánovaná)
Správanie pri preťažení

200 % na 3 s; 150 % for 60 s
Chladenie

Okolitá prevádzková teplota: 3K3 (-10... +60 °C) EN 60721-3-3 (znižovanie o 2.5%/°C sponad +40 °C)
Vstupy/výstupy
Digitálny vstup/výstup 4/0, 3/1 alebo 2/2 (konfigurovateľné)
Analógový výstup/výstup –
Relé NO/NC –
Komunikácia

EtherCAT 
EtherNet/IP 

Modbus-TCP 
PROFINET

Diagnostika
USB, RFID (plánované), WLAN (plánované)

Zhody
EN 61000-3-2

Žiadne ďalšie opatrenia
EN 61000-3-12
Kategória EMC C1 –
Kategória EMC C2 Max. 10 m
RCD prevádzka

Do 45 kW: 30 mA

* Rozsah výkonu 7.5 ... 45 kW a komunikácia cez Modbus TCP k dispozícii od apríla 2023


