
Falownik

E



seria N700 E

Dystrybutor :

 Dane techniczne:

300

Model

Maksymalna moc silnika 

075055220185150110075055

5,52218,515117,55,5(kW)(*1) 7,5

Znamionowe napiêcie zasilania

Znamionowy pr¹d wyjœciowy (A)

LF HF

150 185
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45 64 76 1290 383224 32 2316

220110

15 18,5 22
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Czêstotliwoœæ wyjœciowa

wejœcie napiêciowe: DC0 ~+10V (impedacja wejœciowa 10), wejœcie pr¹dowe: 4~20mA (impedacja wejœciowa 250)

0.01 ... 400Hz

Znamionowe napiêcie wyjœciowe(*2) 
3 ~200 ... 240V

 (proporcjonalne do napiêcia zasilania)

Filtr przeciwzak³óceniowy

Dok³adnoœæ regulacji 
czêstotliwoœci wyjœciowej

 ±nastawa analogowa: 0,1% maksymalnej czêstotliwoœci, nastawa cyfrowa: 0,01% maksymalnej czêstotliwoœci ±

Rozdzielczoœæ czêstotliwoœci
nastawa analogowa: maks. czêstotliwoœæ / 1000

 nastawa cyfrowa: 0,01Hz

Charakterystyka sterowania U/f sterowanie U/f charakterystyka sta³omomentowa, redukowana lub sterowanie wektorowe

Dopuszczalne przeci¹¿enie pr¹dowe 150% przez 60s

Czas przyspieszania/zwalniania 0,01 - 3000 s (liniowe lub po wybranej krzywej) 

Moment rozruchowy

Hamowanie
pr¹dnicowe z
wykorzysta - 
niem rezystora

hamowanie pr¹dnicowe

Hamowanie
dynamiczne DC

minimalna rezystancja
opornika hamuj¹cego 

po wydaniu komendy STOP hamowanie pr¹dem sta³ym od zadeklarowanej czêstotliwoœci 
(ustawiane parametry: si³a hamowania, czas hamowania, czêstotliwoœæ do rozpoczêcia hamowania) 

Wejœcia

panel
falownika

sygna³
zewnêtrzny

opcjonalnie

3 ~380 ... 460V
 (proporcjonalne do napiêcia zasilania)

obwód BRD jest wbudowany
(opornik hamuj¹cy jako opcja)

17 8,7 6 70 50 30 20

150% przy 1Hz

Zadawanie
czêsto - 
tliwoœci

nastawa poprzez przyciski góra/dó³

Zadawanie
sygna³u
ruchu
FW/REV

panel
falownika

sygna³
zewnêtrzny

Zaciski wejœciowe na listwie

poprzez przyciski Run / Stop (kierunek obrotów zale¿ny od nastawy)

poprzez sygna³y listwy zaciskowej wejœciowej FW lub RV (zestyk NZ lub NO)

bi poz sFW(bieg w prawo),  RV ( eg w lewo), CF1 ~CF4(wielo iomowa nastawa prêdkoœci), JG(bieg próbny), 2CH(drugi zestaw cza ów przyspieszania / zwalniania),
y ok bl ,FRS(woln  wybieg silnika), EXT(zewnêtrzna bl ada), USP(zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem), SFT( okada nastaw), AT(wybór sygna³u analogowego)

yRS(kasowanie blokady falownika), SET(nastaw  dla drugiego silnika)

Wyjœcia miernik  analogowy (DC 0~10V ca³y zakres skali, maks. 1mA), monitorowane wielkoœci: czêstotliwoœæ wyjœciowa, pr¹d wyjœciowy, napiêcie wyjœciowe

Warunki
pracy

temperatura / wilgotnoœæ

wibracje 5,9 m/s2 (0,6G), 10 do 55 Hz

Opcje

Wymiary
(mm)

szerokoœæ

wysokoœæ

g³êbokoœæ

Waga kg

wyjœcie analogowe

przekaŸnikowe wyjœcie
alarmowe

zestyk prze³¹czny (brak zasilania, poprawna praca jedno po³o¿enie styku, alarm drugie po³o¿enie styku)

4,5 7,5 4,2

250

188

390

filtr przeciwzak³óceniowy, zewnêtrzny panel sterowniczy, kabel do panela, rezystor hamuj¹cy, d³awik sieciowy, d³awik silnikowy, d³awik DC

4,2 4,5 7

Inne funkcje

funkcja AVR, definiowana krzywa przyspieszenia/zwalniania, górne/dolne ograniczenie czêstotliwoœci zadanej, 16 prêdkoœci wielopoziomowych, dostrajanie czêstotliwoœci
pocz¹tkowej, zmiana czêstotliwoœci kluczowania tranzystorów (0,5 do 16kHz), pasmo czêstotliwoœci zabronionej, regulator PID, skalowanie wyjœciowego sygna³u analogowego,
bieg próbny, ustawianie zabezpieczenia termicznego, ponowny start po zaniku zasilania, historia b³êdów, dostosowanie sygna³ów analogowych wejœciowych do zakresu
regulowanej czêstotliwoœci na wyjœciu, nastawy dla drugiego silnika, funkcja autostrojenia, wybór charakterystyki sterowania U/f, automatyczne podbicie momentu, funkcja
przeskalowania czêstotliwoœci, funkcja USP 

( y i j s ¹gni i o ês oœ  s totl æ , FA  os ¹gni omu c w  - p 2 - eRUN s gnal zac a ruchu), FA1( ygna³ osi êc a pozi mu cz totliw ci  - typ 1 - ta³a czês iwoœ ) 2(sygna³ i êcia pozi zêstotli oœci  ty  przekroczeni
z c z ¹¿ a pr s ac oc a s gna³ L( y l mu)c êstotliwoœ i), OL(sygnali acja przeci eni ¹dem), OD( ygnaliz ja przekr zeni y u uchybu),A s gna³ a ar

Funkcje zabezpieczeñ
zabezpieczenie nadpr¹dowe, podnapiêciowe, przeci¹¿eniowe, b³¹d przegrzania falownika, b³¹d doziemienia, b³¹d zaniku zasilania, zabezpieczenie

przed samoczynnym uruchomieniem, b³¹d nadnapiêciowy, b³¹d  komunikacji, b³ad EEPROM-u

wysokoœæ 1000 m n.p.m. wewn¹trz(bez ¿r¹cych gazów, kurzu, py³u) instalacja

6,5 8 7,5

210

168

275 275

168

210 250

188

390

  ±10% 50/60 Hz3 ~ 200 .. .240V   ±5% 3 ~ 380 .. .480V  ±10% 50/60 Hz  ±5%

Zaciski wejœciowe na listwie
steruj¹ce

-10 ... +50 C temperatura otoczenia(jeœli temperatura otoczenia falownika przekracza 40 C, to czêstotliwoœæ kluczowania tranzystorów
mocy powinna byæ ustawiona poni¿ej 2,0kHz) / do  90% wilgotnoœæ otoczenia (bez kondensacji pary)

° °

*1) Moc silnika odpowiednia standardom 3-fazowych silników Hitachi o 4 parach biegunów. W przypadku, kiedy wykorzystujesz silniki innych producentów (50/60Hz) powinieneœ dobieraæ falownik na pr¹d znamionowy
silnika.
*2) Napiêcie wyjœciowe falownika zmniejsza siê ze spadkiem napiêcia zasilaj¹cego (za wyj¹tkiem dzia³ania funkcji AVR). Napiêcie wyjœciowe nigdy nie przekroczy wartoœci napiêcia zasilaj¹cego.
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