
Seria niskonapięciowych konwerterów częstotliwości | Seria wysokonapięciowych konwerterów częstotliwości  

Seria przeciwwybuchowych konwerterów częstotliwości | Seria filtrów | Rozwiązania systemowe 

Seria ES 
Układ sterowania wektorowego o wysokich parametrach 
Niskonapięciowy konwerter częstotliwości 



Konwerter częstotliwości serii ES 
Doskonały i wydajny 
Inteligencja jest napędem przyszłości 

Cumark produkuje w wypracowany sposób wysokowydajne konwertery częstotliwości 
sterowania wektorowego serii ES, w oparciu o wieloletnie nagromadzone doświadczenie w 
zakresie badań i rozwoju nad napędami elektrycznymi oraz różnymi zastosowaniami 
automatyki przemysłowej, w połączeniu z pierwszorzędnymi na skalę światowa 
technologiami  napędów. 

Wyroby serii ES mogą sprostać wymaganiom dotyczącym sterowania przemysłowego z 
różnych dziedzin w surowych środowiskach dzięki swojej wysokiej jakości działania, 
bogatym funkcjom i doskonałym konstrukcjom oraz  zapewniają wszechstronne zalety 
konkurencyjne obejmujące jakość, przyjazny interfejs człowiek-maszyna oraz dogodny 
serwis. 
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Wykaz konwerterów częstotliwości serii ES 

Rodzaj Działanie Docelowy rynek Seria Wygląd 

Wektor o 
wysokiej 

wydajności 

 
1) doskonałe działanie, 
2) bogate funkcje, 
3) wysoka niezawodność, 
4) wszechstronne i systemowe 

funkcje zabezpieczające, 
5) inteligentna klawiatura LCD 

zawarta w standardowej 
konfiguracji, 

6) wbudowane makra aplikacji 
przemysłowych, 

7) prosta funkcja serwo 
 

wyciągi i podnośniki 
sterowane 
numerycznie 
obrabiarki 
obrabiarki do kucia 
dmuchawy z 
wirującymi tłokami 
maszyny do 
produkcji żywności 
tekstylia 
barwienie i 
wykańczanie 
maszyny do 
produkcji tworzyw 
sztucznych 
ogrzewanie, 
wentylacja, 
klimatyzacja 
petrochemia 
inżynieria 
chemiczna 
sprzęt medyczny 
itp. 
 

ES850 
220V 0,4-2,2 kW 

380V 0,75-560 kW 
690V 4-1250 kW 

 

Oszczędne 
i ogólne 

 
1) wysoka niezawodność, 
2) wysoka użyteczność, 
3) kompatybilność z napędem 

silnika synchronicznego o 
trwałych magnesach,  

4) inteligentna klawiatura LCD 
zawarta w standardowej 
konfiguracji, 

5) modułowa zwarta konstrukcja  
 

urządzenia 
ceramiczne 
urządzenia 
barwiące i 
wykańczające 
wirówki 
tekstylia 
wentylatora 
pompy itd. 

ES850 
220V 0,4-2,2 kW 
380 0,75-560 kW 
690V 15-1250 kW 

 

Zwarte i 
proste 

 
1) małe wymiary i zwarta budowa 
2) łatwe oddanie do eksploatacji, 

opcjonalna inteligentna 
klawiatura LCD, 

3) wbudowana komunikacja 
konwerterem RS485/CANopen 
wbudowana w konfigurację 
standardową, 

4) funkcja regulatora PID o 
wysokich parametrach, 

5) wbudowany interfejs enkodera, 
wspierający sterowanie 
prędkością o zamkniętej pętli 
 

małe pompy wodne 
pakowanie 
żywności 
przetwarzanie 
żywności 
obróbka drewna i 
grawerowanie 
dmuchawy 
powietrza itp. 

ES850 
220V 0,4-2,2 kW 
380 0,75-4 kW 
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Konwerter częstotliwości serii ES o wysokiej niezawodności 

Innowacyjna filozofia projektowania 
termicznego i profesjonalna analiza symulacji 
termicznej 
 Innowacyjna filozofia projektowania termicznego oraz 

pierwszorzędne wydajne oprogramowanie do symulacji 
termicznej, które zapewniają temu wyrobowi  
wszechstronną i systemową konstrukcję i rozwiązanie 
rozproszenia ciepła. 

 Zaawansowane technologie badania i kontroli ciepła, jak 
obrazowanie termiczne wydajnie i w pełni kontrolują wyniki 
teoretyczne konstrukcji termicznej i ponadto gwarantują 
niezawodność systemu wyrobów. 

 

 

  
Ścisły test wzrostu temperatury na całym 
konwerterze 
 Przyjęto ścisłe procedury badania dla sprawdzenia 

pełnego obciążenia i przeciążenia oraz surowe normy 
odbiorcze wzrostu temperatury dla głównych 
komponentów, by umożliwić pracę wyrobu w sposób 
niezawodny w skrajnych warunkach  przeciążenia przez 
długi okres czasu. 

 Badanie starzenia w wysokiej temperaturze przy 
obciążenia 120% w temperaturze 50°C, które jest 
pierwsze w Chinach. 

 Wszystkie wyroby przejdą test starzenia przy obciążeniu 
w wysokiej temperaturze przed dostawą, co może 
skutecznie zapobiec braku walidacji rozproszonych 
wyrobów oraz zagwarantować jakość wyrobu. 

 

  
Proces natryskiwania powłok ochronnych 

 Natryskuje się wielokrotne powłoki ochronne wysokiej 
jakości, by zwiększyć zakres dobrego zastosowania 
wyrobu w środowisku. 

 Przyjęto proces automatycznego natryskiwania powłok 
ochronnych, by skutecznie zapewnić jednolitą grubość 
powłoki płytki obwodowej i stałość wyrobów 
wyprodukowanych w jednym czasie. 

 
  
Wysoki stopień ochrony 
 
 Szczególnie stosowane w przemysłach produkcji kabli, 

obrabiarek, ceramiki i włókienniczym, gdzie środowiska 
lokalne są surowe, wilgotne lub zapylone. Innowacyjna i 
szczelnie zamknięta konstrukcja może efektywnie 
zredukować wpływ takich środowisk. 

 Klasa ochrony może sięgnąć IP41(0,4-22kW). 
 

Uwaga: proces automatycznego natryskiwania powłok ochronnych 
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Duży potencjał przeciwdziałania zakłóceniom 

 W standardowej konfiguracji optymalnie zaprojektowany 
wbudowany reaktor DC (15kW i więcej) może efektywnie 
redukować zakłócenia od promieniowania od wyższej 
składowej harmonicznej i obcej przewodności oraz 
wzmacnia adaptowalność sieci elektroenergetycznej. 

 W standardowej konfiguracji zainstalowano wbudowany 
filtr C3 dla zredukowania zakłóceń elektromagnetycznych i 
zagwarantowania stałej pracą urządzenia. 

 Prosty i przyjazny punkt odcięcia zakłóceń 
elektromagnetycznych tworzy dogodne przedpole i osłabia 
zakłócenia elektromagnetyczne. 

Konstrukcja o szerokim zakresie napięciowym 

 Napięcie znamionowe: jednofazowe 220V; trójfazowe 
230V / 380V / 690V 

 Częstotliwość napięcia: 50-60Hz ± 5Hz 

 Dopuszczalne wahania napięcia: od -30% do +15% 

Innowacyjna i niezależna konstrukcja kanałów 
powietrznych 

 Konstrukcja może efektywnie zapobiegać przedostawaniu 
się pyłu i innych substancji obcych do wnętrza konwertera 
częstotliwości, tym samym wyeliminowane są błędy 
spowodowane zwarciami elektrycznymi i uszkodzonymi 
komponentami.

 Komponenty elektroniczne są oddzielone od głównej 
instalacji chłodzącej słabym przewodnikiem lub ekranem 
przeciwwietrznym, by uniknąć awarii na skutek wysokiej 
temperatury spowodowanej promieniowaniem ciepła od 
głównego radiatora mocy.

Dobór i konstrukcja głównych komponentów 

 Przyjęto ścisłe procedury badania doboru komponentów. 
Wszystkie komponenty mocy, takie jak mostek 
prostowniczy, tranzystor bipolarny z izolowaną bramką 
(IGBT) oraz kondensator elektrolityczny, wykorzystują 
główne wyroby pierwszorzędnych producentów. 
Zagwarantowano działanie i niezawodność głównych 
komponentów od doboru komponentów po ich 
wytworzenie.

Zgodność z certyfikacją na znak CE 

 Wyroby serii ES spełniają stosowne wymagania Dyrektyw 
Europejskich WE.

Konstrukcja o 
szerokim zakresie 
napięciowym
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Doskonałe działanie / Konwerter częstotliwości serii ES 

  
Wszechstronna technologia napędów 
silnikowych 
 

 Wsparcie sterowania wszelkimi silnikami (trójfazowe 
asynchroniczne, synchroniczne ze stałymi 
magnesami). 

 Wsparcie  trybów sterowania obrotów i momentu 
obrotowego. 

 Konwerter częstotliwości wyposażony w silnik 
synchroniczny zapewnia dobre efekty oszczędności 
energii. 

 
  
Dokładna i wszechstronna funkcja 
automatycznej zmiany parametrów 
 Konwerter częstotliwości może dokładnie realizować 

zmianę parametrów silnika, funkcja zapewni 
dogodniejszą eksploatację i oddanie do eksploatacji 
oraz oferuje większą precyzję sterowania i prędkość 
reakcji. 

 Wszechstronne i bogate funkcje automatycznej 
zmiany obejmują różne funkcje automatycznej zmiany 
i mechanicznej zmiany parametrów silnika. 

 
  
Wbudowana funkcja serwo 
 

 Dla urządzenia przyjęto wbudowane serwo 
pozycjonowanie. Kiedy dostępne jest sterowanie 
wektorowe z generatorem impulsów (PG), urządzenie 
wspiera sterowanie w położeniach, w tym położenie 
zerowe serwomechanizmu, główne kierunki osi  (4 
położenia kierunku), proste sterowanie przenoszenia 
(8 nastaw przenoszenia) oraz położenie ciągu 
impulsów. 

 
 
 Może być wykorzystywana w większości zastosowań 

serwomechanizmów. 

Prosta zmiana za 
pomocą parametrów 
nastawczych 

Silnik indukcyjny Silnik synchroniczny  Silnik synchroniczny 
  Silnik SPM   Silnik IPM 
  (silnik z magnesami trwałymi na wirniku) 

Wszechstronna automatyczna zmiana parametrów silnika 

Mechaniczna automatyczna zmiana parametrów 

Obrotowa 
automatyczna 
zmiana 

Najbardziej odpowiednia w zastosowaniach o dużym momencie 
obrotowym, wysokich obrotach i dużej precyzji sterowania 

Zatrzymanie 
automatycznej 
zmiany 

Najbardziej odpowiednia w zastosowaniach przy oddawaniu do 
eksploatacji, kiedy podłączono silnik i  manipulatory. 

Automatyczna 
zmiana oporności 
między liniami 

Zmiana długości przewodów silnika lub efektywna poprawa 
precyzji sterowania, kiedy wydajność silnika jest inna niż 
przetwornika częstotliwości. 

Energooszczędna 
automatyczna 
zmiana  

Utrzymuje optymalną sprawność silnika przez cały czas poprzez 
funkcję samoistnego uczenia się przy stosowaniu silnika w 
dowolnych warunkach.   

 

Bezwładnościowa 
automatyczna 
zmiana 

Włączenie funkcji Wsparcia Energii Kinetycznej (KEB), czasu 
opóźnienia, funkcji optymalnej i funkcji posuwu do przodu 
zapewnia osiągniecie najlepszego działania w zastosowaniu.  

Automatyczne 
wzmocnienie 
ASR* 
* Automatyczny 
Regulator Obrotów 

Realizacja automatycznej zmiany funkcji wzmocnienia ASR 
zgodnie z  programem. 
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Duży moment obrotowy rozruchu 
 

 Silnik synchroniczny 

Wektor o otwartej pętli: 0,5Hz/200% 

Wektor o zamkniętej pętli: 0Hz/200% 

 

 Silnik asynchroniczny 

Wektor o otwartej pętli: 0,25Hz/200% 

Wektor o zamkniętej pętli: 0Hz/200% 

 

 
  
Szybka reakcja na moment obrotowy, 
mały impuls momentu obrotowego 
 
 Reakcja na moment obrotowy, wektor o otwartej 

pętli: <20ms 
 Reakcja na moment obrotowy, wektor o zamkniętej 

pętli: <50ms 
 Urządzenie może stale pracować z obciążeniem o 

bardzo niskiej prędkości 0,01Kz. Mały impuls 
momentu obrotowego zapewnia stabilną pracę. 

 
  
Szeroki zakres obrotów, wysoka precyzja 
stałych obrotów 
 

 Zakres obrotów: 
Wektor o otwartej pętli: 1 : 200 
Wektor o zamkniętej pętli: 1 : 3000 
 

 Precyzja stałych obrotów: 
Wektor o otwartej pętli: 10% znamionowego 
poślizgu 
Wektor o zamkniętej pętli: ± 0,01% 
 

 
 

  

Odporność na duże przeciążenia 
 Stała praca przy obciążeniu 

znamionowym 120% 
 Praca przez 60s przy obciążeniu 

znamionowym 150% 
 Praca przez 10s przy obciążeniu 

znamionowym 180% 

Kształty fali prądu szybkiego rozruchu silnika 
synchronicznego 4kW przy obciążeniu 200% 

Kształty fali prądu szybkiego rozruchu silnika 
synchronicznego 4kW o prędkości 0,5Hz przy gwałtownym 
obciążeniu 200% 

Kształty fali różnych głównych sygnałów, kiedy nagle obciąża 
się lub odciąża silnik asynchroniczny 4kW obciążeniem 150% 
przy 1500 obr./min w stanie otwartej pętli  (dane pobiera się z 
konwertera częstotliwości a narzędzie w tle komputera 
otrzymuje wyłącznie dane i generuje kształty fali. 
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Bogate i łatwe funkcje / przetwornik częstotliwości serii ES 

  
Inteligentna klawiatura LCD przyjęta w 
standardowej konfiguracji 
 Wyświetlacz LCD w języku chińskim lub angielskim dla 

szybszych i dokładniejszych ustawień parametrów. 

 Wyświetlacz szczegółów status dla monitorowania i 
ustawiania. 

 Szczegółowe informacja diagnostyczne. Można podejrzeć 
informacje o statusie i falach głównych węzłów, rejestry 
błędów oraz informacje  diagnostyczne do celów 
poszukiwania błędów i konserwacji. 

 Automatyczne ustawianie optymalnych wartości 
parametrów. Wykorzystując funkcję doboru użytkowania, 
użytkownicy muszą wyłącznie wybrać funkcję 
mechaniczną. Następnie urządzenie automatycznie 
ustawia parametry na wartości optymalne, eliminując tym 
samym żmudne ustawianie parametrów i skracając czas 
przebiegu próbnego. 

 Zapamiętanie parametrów zastosowania dla do czterech 
grup użytkowników, co jest dogodne w szybkim 
przełączeniu miedzy procesami. 

 Niezawodna wbudowana funkcja zapamiętywania kopii 
zapasowej parametrów i ich duplikowania. 

 Wbudowana funkcja logowania się dla zmiany parametrów. 

 

 
 
 

  
Bogate makra aplikacyjne 
 Różne wbudowane typowe aplikacje mechaniczne, takie 

jak wentylatory, pompy wodne, przewody oraz zespół 
rozwijający i przewijający. 

 Automatyczne ustawianie optymalnych wartości 
parametrów. 

 Dzięki funkcji wyboru użytkowania użytkownicy muszą 
jedynie wybrać funkcję mechaniczną. Następnie 
urządzenie automatycznie ustawia parametry na wartości 
optymalne, eliminując tym samym żmudne ustawianie 
parametrów i skracając czas przebiegu próbnego. 

 
  
Niezawodna funkcja hamowania  
 
 Funkcja hamowania przy nadmiernym wzbudzeniu 

zapewnia hamowanie, nawet bez rezystora hamowania. 
 Wbudowany zespól hamujący stanowi opcję dla urządzenia 

o mocy 30-90kW. Wbudowany zespół hamujący o mocy 
22kW lub mniejszej jest zawarty w standardowej 
konfiguracji urządzenia. 

 Zastosowanie rezystora hamowania zapewnia lepsze 
efekty hamowania, stanowiąc oszczędność energii 
elektrycznej dla użytkowników. 

 

Klimatyzator Wentylator Pompa 

Sprężarka Przenośnik Wciągarka, podnośnik  

Inne 
wyroby 
 
Seria 

ES 

Wbudowany zespół hamujący 
(standardowa konfiguracja) 
Seria ES 

Wbudowany zespół hamujący 
(standardowa konfiguracja) 

Wbudowany zespół hamujący 

(opcja) 
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Bogate funkcje rozszerzające 
 Obejmują funkcję komunikacyjną RS-422/485CANopen w 

standardowej konfiguracji. 

 Wsparcie 4 rodzajów protokołów komunikacji szyny polowej  
(Modbus-RTU, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen) 

 Wsparcie różnych kart PG. 

 Wsparcie enkodera o otwartym kolektorze, enkodera o wyjściu 
różnicowym, enkodera  typu transformatora obrotowego oraz 
enkodera sinusoidalno-kosinusoidalnego. 

 Wsparcie rozszerzenia WE/WY. 
 W przypadku serii F0 klawiatura LCD stanowi opcję. 

 

 
  
Bogate interfejsy WE/WY 
 Rodzaj charakterystyk ilościowych zacisków ( dla modeli F1 i wyższych, dla F0 ilość niektórych wejść jest mniejsza ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Funkcje zabezpieczenia systemowego i wszechstronnego 
 Funkcja zabezpieczenia konwertera częstotliwości: zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie nadnapięciowe, 

zabezpieczenie podnapięciowe, zabezpieczenie utraty fazy wejściowej i wyjściowej, zabezpieczenie przeciążeniowe i 
zabezpieczenie przed przegrzaniem. 

 Funkcja zabezpieczenia silnika: zabezpieczenie przeciążeniowe i zabezpieczenie temperaturowe silnika. 

 Funkcja zabezpieczenia obwodu hamulcowego: zabezpieczenie przed przeciążeniem tranzystora hamulcowego, 
zabezpieczenie bezpośrednie tranzystora hamulca  oraz zabezpieczenie rezystora hamulca.  

Wejście boolowskie 7 
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 1kHz, kompatybilność z rodzajami wejść 
typu NPN i PNP 

Wejście impulsowe dużej 
prędkości 

1 
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 1kHz, kompatybilność z rodzajami wejść  
typu NPN i PNP 

Wejście analogowe 3 0-10V, 0~20mA, od 10V do +10V 

Wyjście boolowskie 2 Maksymalna częstotliwość wyjściowa: 1kHz 

Wyjście dużej prędkości 1 Maksymalna częstotliwość wyjściowa: 50kHz 

Wyjście impulsowe  

Wyjście analogowe 
2 0-10V, 0~20mA 

Wyjście przekaźnikowe 2 3A/250VAC,1A/30VDC, normally open + normally close 
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Zwarta konstrukcja / konwerter częstotliwości serii ES 

 
  
Zwarta konstrukcja 
 Mniejsze wymiary pomagają zaoszczędzić przestrzeń 

instalacyjną, ułatwiają rozmieszczenie instalacji eklektycznej i 
są bardzie odpowiednie do zastosowania w połączeniu z 
silnikiem synchronicznym. 

 Standardowa konfiguracja wykorzystuje wbudowany reaktor 
DC (15kW i więcej), co pomaga zredukować przestrzeń na 
instalację elektryczną i eliminuje potencjalne ryzyko 
zagrożenia na skutek zastosowania zewnętrznego reaktora 
DC. 

 W przypadku modeli o niskiej mocy konstrukcja z tylną płytą 
metalową może skutecznie zapobiec oddziaływaniu 
środowiska instalacyjnego, jak otoczenie zaolejone, przed 
wpływem na konwerter częstotliwości, i gwarantuje pewną 
instalację.   

 W przypadku modeli średniej/dużej mocy można okresowo 
oczyścić okno/pokrywę tylnej części radiatora, co jest dogodne 
w przypadku rutynowej konserwacji i czyszczenia konwertora 
częstotliwości i oszczędza czas konserwacji i koszty. 

 Niektóre modele średniej/dużej mocy można zainstalować z 
boku, jako ramię, co bardzo ułatwia konstrukcję zestawu i 
produkcję profesjonalnych systemów. 

 Wymiary minimalne: 122mmx276mmx172mm (wysokie 
parametry) 82mm x 176mm x 131 mm (mikrotransmisja ) 

 

  

Różne rodzaje instalacji 
 15-90kW; montaż naścienny, montaż kołnierzowy (w 

ścianie) 
 110-400kW; montaż naścienny, montaż na posadzce 
 450-560kW; montaż na posadzce  

 

 
  
Konstrukcja modułowa 
 Odłączalna listwa zaciskowa, łatwa do konserwacji. 
 Główny zespół sterujący, różne karty PG i karty 

komunikacyjne  przyjmują konstrukcję modułową. 
Starannie zaprojektowano złącza modułów 
funkcjonalnych, które znajdują łatwe stosuje się 
uniwersalnych  aplikacjach. 

 Odłączalne wentylatory, łatwe w czyszczeniu i do 
wymiany. 

 Klawiatura LCD podłączana na gorąco. 
 

Seria VS Model ogólny 

Powierzchnia jest zredukowana o około 30%. 
 
Objętość jest zredukowana o około 45%. 

Montaż posadzkowy 

Montaż naścienny 
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Inteligentny napęd / przetwornik częstotliwości serii ES 

 
  

Unikatowy inteligentny napęd 
 Inteligentna klawiatura sterująca LCD: przyjazny interfejs człowiek-maszyna przedstawia główne parametry dotyczące pracy 

konwertera częstotliwości i silnika w czasie rzeczywistym. 

 Inteligentna diagnostyka błędów: rejestruje skrajne warunki pracy konwertera częstotliwości, w tym maksymalny prąd, 
napięcie i maksymalną temperaturę, co ułatwia lokalizację błędów i analizę wyjątków. Rejestruje również warunki 
obciążenia urządzenia dla odbiorców, zapewniając im optymalizację układów napędu elektrycznego. 

 Inteligentny monitoring temperatury: wykrywa temperaturę w głównych punktach wewnątrz maszyny i inteligentnie steruje 
temperaturą całej maszyny za pomocą adaptacyjnych algorytmów. 

 Inteligentne ustawianie krzywej zmiennej częstotliwości (V/F): automatycznie dostosowuje najbardziej doskonałe parametry 
w oparciu o parametry silnika, bez potrzeby nastawiania ręcznego. 

 Inteligentne ustawianie parametrów dla zastosowań przemysłowych: użytkownicy muszą jedynie wybrać zastosowanie 
przemysłowe, a urządzenie automatycznie dostosowuje optymalne parametry, eliminując żmudne ustawianie parametrów. 

 
Zasady oznaczania 

 

Seria produktów 
napędowych 

Wymiary: 
 
01: pierwszy wymiar i konstrukcja 
 
02: drugi wymiar i konstrukcja … i tak 
dalej 
 

B: wbudowany przerywacz 
 
/B: opcjonalny wbudowany przerywacz 
 
Brak: bez wbudowanego  przerywacza hamulca 

Moc znamionowa w ogólnych zastosowaniach 

Niestandardowy 
model dostosowany 

Seria produkcyjna 
850   typu wektorowego 
o wysokich 
parametrach 
580L  sterownik napędu  
silnika synchronicznego 
o stałych magnesach 
580  typ uniwersalny 
350  typ zwarty i prosty 

Moc znamionowa przy silnych obciążeniach 

Klasa napięciowa: 
0: jedna faza 110V 
1: jedna faza 220V 
2: trzy fazy 380V 
3: trzy fazy 480V 
5: trzy fazy 480V 
6: trzy fazy 690V 
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Przetwornik częstotliwości serii ES 

Parametry techniczne 
 

Pozycja Specyfikacje i parametry techniczne 

 Główne 
doprowadzenie 
zasilania 

Napięcie wejściowe U1 220 … 240V; 380 … 500V; 660V … 690V, 220V/380/V/660V±20%; zasilanie sygnałowe/              
trójfazowe 

Częstotliwość wejściowa f1 50 … 60Hz ± 5Hz 
Napięcie wyjściowe U2 0 …U1 (V) (Maksymalne napięcie wyjściowe jest równe napięciu wejściowemu zasilania). 
Częstotliwość wyjściowa f1 0-1000Hz (sterowanie V/F); / 0-500Hz (sterowanie wektorowe) 

Częstotliwość nośna 2-12 kHz (Urządzenie może inteligentnie i automatycznie przeprowadzać optymalne 
dostosowanie zgodnie z charakterystyką obciążenia i temperaturą napędu). 

Stopień niezrównoważenia napięcia 
wejściowego Maksimum: ± 3% znamionowego napięcia wejściowego międzyfazowego 

Sprawność = 98% (przy pracy z mocą znamionową) 

Podstawowe 
funkcje 

Maksymalna częstotliwość 0-500Hz (sterowanie wektorowe) 
0-1000Hz (sterowanie V/F) 

Rozdzielczość częstotliwości 
wejściowej 

Ustawienie cyfrowe: 1 obr./min 
Ustawienie analogowe: 0,025% maksymalnych obrotów 

Tryb sterowania Sterowanie V/F o otwartej pętli 
Sterowanie wektorowe o otwartej pętli (SVC)/sterowanie wektorowe o zamkniętej pętli (FOC) 

Moment obrotowy rozruchu 200% przy 0,25Hz przy sterowaniu z otwartą pętlą ( sterowanie o otwartej pętli) 
200% przy 0Hz przy sterowaniu z zamkniętą pętlą ( sterowanie o zamkniętej pętli) 

Zakres prędkości 1 : 200 przy otwartej pętli (sterowanie o otwartej pętli)   
1 : 300 przy zamkniętej pętli (sterowanie o zamkniętej pętli) 

Odporność na przeciążenie 

Zastosowanie przy silnym obciążeniu: 60s przy 150% prądu znamionowego w temperaturze 40C. 
Czas zależy od temperatury napędu w innych warunkach. 
 Zastosowanie przy silnym obciążeniu: 60s przy 110% prądu znamionowego w temperaturze 
40C. Czas zależy od temperatury napędu w innych warunkach. 

Wzmocnienie momentu obrotowego Automatyczne wzmocnienie momentu. Ręczne wzmocnienie momentu 0,1%-30%  
Krzywa V/F Inteligentnie adaptacyjna 
Rozdział V/F Dwie metody: pełny rozdział, połowiczny rozdział 
Krzywe przyspieszenia i opóźnienia Tryb o linii prostej z krzywą S przyspieszenia i opóźnienia 
Prosta funkcja PLC Osiągniecie pracy  z obrotami w 16 stopniach (poprzez wbudowany PLC lub zaciski sterujące) 
Wbudowany PID Dogodne uzyskanie systemu sterowania o zamkniętej pętli do sterowania procesem 
Automatyczna regulacja napięcia 
(AVR) 

Kiedy zmienia się napięcie sieciowe, urządzenie automatycznie utrzymuje stałe napięcie 
wyjściowe. 

Sterowanie utnięciami na skutek 
przetężenia i przepięcia 

Prąd i napięcie są automatycznie ograniczane w czasie pracy, by uniknąć błędów skoków na 
skutek częstego przetężenia i przepięcia. 

Szybkie ograniczenie prądu Błędy przetężenia są minimalizowane, by zagwarantować normalną pracę przetwornika 
częstotliwości. 

Udoskonalenia 

Ograniczenie i sterowanie momentem 
obrotowym 

Działanie momentu obrotowego jest automatycznie ograniczane (by uniknąć częstych skoków 
przetężenia na skutek częstego przetężenia i nadnapięcia). 

Funkcja zabezpieczenia 

Zabezpieczenie przed zwarciami wyjściowymi, zabezpieczenie przed zanikiem fazy na wejściu i 
wyjściu, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przepięciowe, zabezpieczenie 
podnapięciowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, 
zabezpieczenie przed przeciążeniem przerywacza hamulcowego, zabezpieczenie przed zwarciem 
przerywacza hamulcowego, zabezpieczenie przed przeciążeniem rezystora hamulcowego 

Praca nieprzerwana podczas przerwy 
przebiegu 

Utrzymuje pracę konwertera częstotliwości w krótkim czasie (redukując napięcie kompensacji 
energii zwrotnej w chwili braku zasilania). Czas trwania zależy od bezwładności mechanicznej 
obciążenia w danym czasie. 

Sterowanie synchronizacją Funkcja sterowania synchronizacją. Zakres czasowy i dokładność wynoszą 0,0-6500,0(min). 
Przełączania pośród wielu silników Wspiera przełączanie pomiędzy czterema grupami parametrów silnika. 

Komunikacja szynowa Standardowa konfiguracja wykorzystuje wbudowaną komunikację Modbus/CANopen, którą 
można rozszerzyć na komunikację Profibus-DP. 

Inteligentne sterowanie temperaturą 
Pełne testowanie temperatury systemu, inteligentne monitorowanie temperatury układu scalonego 
IGBT w czasie rzeczywistym oraz inteligentna i zoptymalizowana regulacja nośnika i prądu w 
oparcie o zmiany temperatury napędu  

Typ wspieranego enkodera Wspiera różne enkodery, enkodery o otwartym kolektorze, enkodery UVW, enkodery 
transformatorowe i enkodery sin-cos. 
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Parametry techniczne 
 

Pozycja Specyfikacja i parametry techniczne 

Interfejs 
wejściowy/ 
wyjściowy 

I/O 
 

Tryb wejścia komend Wejście klawiatury sterującej, wejście terminal sterującego, wejście komunikacji magistralowej, z 
możliwością wzajemnego przełączania. 

Tryb referencyjny obrotów  Przekaz cyfrowy, przekaz analogowy napięcia (prądu), przekaz impulsów, przekaz komunikacji  
magistralowej oraz przekaz regulatora PID, z możliwością wzajemnego przełączania. 

Zacisk wejściowy 
(wejście) 

Standardowa konfiguracja zawiera następujące zaciski: 
6 zacisków wejściowych cyfrowych (F0) / 7 (F1 i wyżej), gdzie: 
DI6 (F0) DI7 (F1 I wyżej) wspiera maksimum wejścia impulsowego dużej prędkości 50kHz. 
2 (zaciski analogowe wejściowe (F0) /3 (FI i wyżej) (gdzie jako minimum 2 wspierają wejście o 
napięciu 0-10V lub 0-20mA) 
Następujące zaciski stanowią rozszerzenia jako karty: 
5 zacisków cyfrowych wejściowych 
2 zacisków analogowych wejściowych, wspierających wejście napięcia od -10V do + 10V. 

Zacisk wyjściowy  
(wyjście) 

Standardowa konfiguracja zawiera następujące zaciski: 
1 zacisk impulsowy wyjściowy dużej prędkości (wspierający wyjście sygnału prostokątnego 0-50 
kHz) 
1 (F0) /2 (F1 i wyżej) zaciski wyjściowe cyfrowe  
1 (F0) /2 (F1 i wyżej) zaciski wyjściowe przekaźnikowe  
1 (F0) /2 (F1 I wyżej) analogowe zaciski wyjściowe (wspierające wyjście napięciowe 0-10V lub 
wyjście napięciowe 0- 20mA) 
Następujące zaciski stanowią rozszerzenia jako karty: 
3 zaciski cyfrowe wyjściowe  
3 zaciski przekaźnikowe wyjściowe 
3 zaciski analogowe wyjściowe, wspierające wyjście napięciowe 0-10V lub wyjście napięciowe 0-
20mA 

Wyświetlacz  
i sterowanie 

Interfejs człowiek-
maszyna 

5-bitowa 8-kształtna lampa cyfrowa (F0), inteligentna hermetyczna klawiatura sterująca LCD (F1 i 
wyżej) 

Duplikacja parametrów Szybko duplikujące się parametry poprzez klawiaturę sterującą LCD 

Środowisko 
aplikacyjne 

Miejsce zastosowania Wewnątrz, w środowisku wolnym od bezpośrednich promieni słonecznych, pyłu, gazów 
korozyjnych, gazów palnych, mgły olejowej, cieknących płynów lub soli. 

Wysokość 
Przy wysokości 0-1000m. Kiedy wysokość wynosi 1000-4000m, wydajność zmniejsza się o 1% w 
miarę wzrostu wysokości o 100m. (Proszę skonsultować się ze specjalistami odnośnie 
dokładniejszych wartości). 

Temperatura otoczenia 
pracy urządzenia 

Od -10°C do+40°C (kiedy temperatura otoczenia wynosi 40°C-55°C, napęd automatycznie obniża 
parametry znamionowe, by uzyskać automatyczne zabezpieczenie). 

Wilgotność względna Mniej niż 95% wilgotności względnej. Brak skondensowanych kropli (kondensacji) 

Drgania sinusoidalne 
(IEC 60068-2/- 6.TestFc) 
Maks.0,1mm (od 5 do 13,2Hz); maks. 7m/s; (od 13,2 do 100 Hz) drgania sinusoidalne (F0-F7) 
Maks.0,1mm (od 10 do 57Hz); maks. 10m/s; (od 57 do 150 Hz) drgania sinusoidalne (F8-F9) 

Uderzenie Niedozwolone (w czasie pracy); maksimum 100m/s;, 11ms (w czasie składowania i transportu z 
opakowaniem) 

Swobodny spadek (maks.) Niedozwolony (w czasie pracy); z opakowaniem 100cm  
przy 0-2,76cm przy F0-4,46cm przy F5-7,15cm przy F8-9 

Temperatura składowania 
i transportu Od -40°C do 70°C (od -40F do 158°F) 

Stopień ochrony 
IP20 (UL typu otwartego), konstrukcja w pełni zamknięta dla modeli małej i średniej mocy. Góra / 
boki lewe i prawe mogą osiągnąć IP41 (średniej wielkości wnęka z odpowietrznikami po obu 
bokach dla niektórych modeli F0**). 

Rodzaj chłodzenia Wymuszone chłodzenie powietrzem wentylatora wewnętrznego. Powietrze płynie od dołu do góry. 
Radiator chłodzony powietrzem. 

Standard aplikacyjny IEC 61800-3 (2004), IEC 61800-5-1 (2007); GB12668 (patrz tabliczka znamionowa odnośnie 
szczegółów) 
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Przetwornik częstotliwości serii ES 

Tabela doboru serii ES850 
Napięcie znamionowe 220V 

Napięcie znamionowe 380V 

Napięcie znamionowe 660V/690V 
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Tabela doboru serii ES580 

 220V rated voltage 

4.8 6 4.5 

10 7 

15 10 

Model Code 

ES580-01-0K4G/0K7P-1B 11 

ES580-01-0K7G/1K5P-1B'1 

ES580-01-1 KSG/2K2P-1 B '1 

ES580-01-2K2G-1B'1 

7. 5 

11 

15 20 -

380V rated voltage 

5.2 7 5 

6.3 9 6 

10.5 15 9.8 

14 20 13.5 

18.2 25 17.5 

26 36 25 

28 35 26 

41 57 38.6 

48 67 46 

63.5 89 61 

78 109 75 

95 133 91 

120 168 115 

162 227 155 

185 222 178 

225 270 215 

272 326 261 

320 384 310 

375 450 360 

450 540 430 

487 584 470 

546 628 525 

624 718 600 

686 789 660 

760 874 730 

865 995 830 

950 1093 920 

1100 1265 1080 

Model Code 

ES580-01-0K7G/1K5 P-3B 

ES580-01-1K5G/2K2 P-3B 

ES580-01-2K2G/ 4K0P-3B 

ES580-01-4K0G/5K5P-3B 

ES580-01-5K5G/7K5 P-3B 

ES580-02-7K5G/011P-3B 

ES580-02-011G-3B 

ES580-03-015G/018P-3B 

ES580-03-018G/022P-3B 

ES580-03-022G/030P-3B 

ES580-04-030G/037P-3/B 

ES580-04-037G/045P-3/B 

ES580-04-045G/055P-3/B 

ES580-05-055G/075P-3/B 

ES580-05-075G/090P-3/B 

ES580-05-090G/110P-3/B 

ES580-06-110G/132P-3 

ES580-06-132G/160P-3 

ES580-07-160G/200P-3 

ES580-07-200G/220P-3 

ES580-07-220G/250P-3 

ES580-08-250G/280P-3 

ES580-08-280G/315P-3 

ES580-08-315 G /3 55 P-3 

ES580-09-355G/400P-3 

ES580-09-400G/450P-3 

ES580-09-450G/500P-3 

ES580-09-500G/560P-3 

ES580-09-560G/630P-3 1200 1380 1150 

660V /690V rated voltage 

Model Code 

22 44 21 

26 54 25 

35 64 33 

44 70 41 

49 71 48 

61 104 58 

80 124 80 

98 168 93 

119 198 113 

142 200 142 

175 220 165 

220 240 215 

271 320 245 

290 350 265 

300 360 295 

330 360 325 

ES580-04-015G/018P-6 

ES580-04-018G/022P-6 

ES580-04-022G/030P-6 

ES580-04-030G/037P-6 

ES580-04-037G/045P-6 

ES580-04-045G/055P-6 

ES580-04-055G/075P-6 

ES580-05-075G/090P-6 

ES580-05-090G/110P-6 

ES580-05-110G/132P-6 

ES580-05-132G/160P-6 

ES580-06-160G/200P-6 

ES580-06-200G/220P-6 

ES580-06-220G/250P-6 

ES580-07-250G/280P-6 

ES580-07-280G/315P-6 

ES580-07-315G/355P-6 370 480 360 

0.75 

1.5 

2.2 
-

1. 5 

2. 2 

4 

5. 5 

7. 5 

11 

15 

18. 5 

22 

30 

37 

45 

55 

75 

90 

110 

132 

160 

200 

220 

250 

280 

315 

355 

400 

450 

500 

560 

630 

18.5 

22 

30 

37 

45 

55 

75 

90 

110 

132 

160 

200 

220 

250 

280 

315 

355 

I 

2.5 0.37 45 40 53 

4.5 0.75 45 94 53 

7 1.5 45 172 53 
F1 

10 2.2 45 232 53 

D1mens1on 

2. 5 o. 75 45 40 53 

45 76 53 1. 5 

2. 2 45 97 53 

4 45 172 53 F1 

5. 5 45 210 53 

45 325 55 
F2 

45 420 55 

7. 5 

11 

15 57 550 145 

18. 5 57 660 145 F3 

22 57 890 145 

30 60 1114 290 

37 60 1140 290 F4 

45 60 1200 290 

55 60 1440 350 

75 60 1940 350 FS 

90 67 2200 570 

110 68 3300 685 
F6 

132 68 3850 685 

160 68 4100 720 

200 68 4600 720 F7 

220 68 5100 720 

250 68 5782 1200 

280 68 6252 1200 FS 

315 68 7866 1200 

355 68 9100 1300 

400 68 9900 1300 

450 68 10500 1680 F9 

500 68 11500 1680 

4. 2 

5. 6 

10.5 

14.5 

17.6 

25 

35 

41 

48 

66 

79 

94 

116 

160 

179 

215 

259 

314 

387 

427 

481 

550 

616 

671 

759 

850 

950 

1060 560 68 12600 1680 

D1mens1on 

18 15 57 550 290 

22 18.5 57 660 290 

27 22 57 890 290 

35 30 60 1114 290 F4 

45 37 60 1140 290 

52 45 60 1200 290 

65 55 60 1440 290 

86 75 60 1940 350 

100 90 67 2200 350 

121 110 68 3300 350 
FS 

150 132 68 3850 350 

175 160 68 4100 720 

220 200 68 4600 720 F6 

250 220 68 5100 720 

270 250 68 5782 1000 

300 280 68 6252 1000 F7 

330 315 68 7866 1000 
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Przetwornik częstotliwości serii ES 

Napięcie znamionowe 660V/690 

Tabela doboru serii  ES350 
Napięcie znamionowe 220V 

Napięcie znamionowe 380V 

G – zastosowanie obciążenia stałym momentem obrotowym, P - zastosowanie obciążenia momentem obrotowym prostokątnym, - informacja, że pozycja nie jest 
wspierana. Wartość znamionowa  
IN  Prąd znamionowy ciągły i dostępny bez obciążenia w temperaturze 40°C 
IMAX  Maksymalny prąd wyjściowy. Przy rozruchu dopuszczalny jest czas 10 sekund. W innych okolicznościach czas zależy od temperatury: zastosowanie przy 

ogólnym obciążeniu: 
ILD   Ciągły znamionowy prąd wyjściowy konwerterów P  w temperaturze  40°C. Dopuszcza się, by wartość prądu przeciążeniowego osiągnęła 120%  ILD w 

ciągu 1 minuty co pięć minut. Czas zależy od temperatury napędu w innych okolicznościach. 
PLD  Typowa moc silnika przy zastosowaniu lekkiego obciążenia. 

Zastosowanie silnego obciążenia: 
IHd  Ciągły znamionowy prąd wyjściowy konwerterów G w temperaturze 40°C. Dopuszcza się, by wartość prądu przeciążeniowego osiągnęła 150%  ILD w 

ciągu 1 minuty co pięć minut. Czas zależy od temperatury napędu w innych okolicznościach. 
PHd  Typowa moc silnika przy zastosowaniu silnego obciążenia. 
1) = Modele serii 220V wymagają konsultacji dla potwierdzenia zapasów i cyklu dostaw.
2) = Zawiera obwód zasilania prostownika impulsów 6Vein  lub 12V , przed konkretnym zamówieniem prosimy o skonsultowanie się z przedstawicielem
naszej  firmy. 
3) =*  przedstawia niezależną zamkniętą konstrukcję kanału powietrznego, * * przedstawia niezależną zamkniętą konstrukcję kanału powietrznego z 
konstrukcją  otworu chłodzącego, - informuje, że pozycja ta nie jest wspierana. 
4) = Przed zamówieniem wymagana jest konsultacja z producentem.

Wymiary instalacyjne 
Wymiary i schemat instalacyjny przetworników serii ES  
– konstrukcja z tworzywa sztucznego//blaszana

Kształt i wymiary otworu na bezpośredni montaż klawiatury sterującej / ramki
drzwi 

Otwór może być wygięty 
na klawiaturę sterującą. 

Można użyć matrycy 
otworów, by 
bezpośrednio 
zablokować wspornik 
klawiatury za pomocą 
czterech śrub 
samogwintujących 
M3x10 o poziomych 
końcówkach. 

1680

F8 2)

F92)
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Wymiar 

Odstęp 
szerokości otworu 
instalacyjnego A 

(mm) 

Odstęp wysokości 
otworu 

instalacyjnego B 
(mm) 

Wymiar otworu 
instalacyjnego 

(mm) 

Szerokość 
wyglądu W 

(mm) 

Wysokość wyglądu 
H  

(mm) 

Grubość wyglądu 
D 

(mm) 

Masa 
kg 

Uwaga:  1) Oznacza odstęp otworów dla instalacji przekierowującej / odstęp otworów dla otworu instalacyjnego bocznego typu łopatki (preferowany schemat konstrukcyjny). 
2) Wskazuje wartości szacunkowe lub wartości dokładniejsze, które należy zaktualizować.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe 

Legenda Model Wyposażenie pomocnicze i główna funkcja 

ES-X-04-X/X-3B Wbudowana funkcja zespołu hamującego stanowi opcję dla wyrobów serii F4 i 
jest przedstawiona za pomocą [B] na końcu oznaczenia modelu. 

Wbudowany zespół 
hamujący 

Przerywacz hamulcowy 

ES-X-05-X/X-3B 
Wbudowana funkcja zespołu hamującego stanowi opcję dla wyrobów serii F5 i 
jest przedstawiona za pomocą [B] na końcu oznaczenia modelu. 

ES-CM-PD Karta komunikacyjna Profibus-DP, stosowana do interfejsu 9-pinowego DB 

ES-PG-OC 
Karta interfejsowa enkodera o otwartym kolektorze, dostosowująca do zasilania 12V, z wejściem, 
wyjściem impulsowym sterowania położeniem 

ES-PG-DF 
Karta interfejsowa enkodera różnicowego, dostosowująca do zasilania 5V, z wejściem, wyjściem 
impulsowym sterowania położeniem 

ES-PG-OC 
Karta interfejsowa enkodera transformatora obrotowego,  z wejściem, wyjściem impulsowym 
sterowania położeniem 

ES-PG-SN 
Karta interfejsowa enkodera sin-cos, dostosowująca do zasilania 5V, z wejściem, wyjściem 
impulsowym sterowania położeniem 

ES-RU-DTC 

Karta przechwycenia napięcia sieci elektroenergetycznej jest podłączona do sieci 
elektroenergetycznej i jest stosowana do wykrywania napięcia fazowego i fazy w czasie 
rzeczywistym, by uzyskać przełączanie  między zmienną częstotliwością (VF) a kształtem fali (WF) 
lub energią zwrotną.  

ES-CP-MU 
Klawiatura sterująca LCD, zawarta w standardowej konfiguracji. Można ją pominąć w przypadku 
sterowania pilotem. 

ES-CP-SU 
Ramka klawiatury sterującej, mająca zastosowanie do montażu na  drzwiach szafki  klawiatury 
sterującej LCD. 

ES-SU-F6 Dostosowany do podstawy instalacyjnej posadzkowej dla modeli F6 i F7 

ES-SU-F8 Dostosowany do podstawy instalacyjnej posadzkowej dla modeli F8 i F9 

ES-RP-01 
Uniwersalny jednoobrotowy potencjometr SK o wysokiej jakości działania z pokrętłem  

(model uniwersalny: RV24YN 20SB502) 

ES-CB-F0 
Skrzynka wejściowa, stosowana do modeli F0, aby zwiększyć zdolność ochronną zamkniętej 
konstrukcji do klasy IP40. 
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Przetwornik częstotliwości serii ES 

 Standardowy schemat elektryczny 1 

(dotyczy modelu F1 i wyżej) 

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe 

Wyjście AC trójfazowe 
Silnik 

Filtr 

Filtr 

Reaktor 

Rezystor 
hamulcowy 

Przerywacz 
hamulcowy

Rezystor 
hamulcowy  

Tylko pewne 
modele 

Enkoder Wejście 
impulsowe 
sterowania 
położeniem 

Wyjście impulsowe sterowania  
wspólną częstotliwości 

Wyjście analogowe 

Wyjście otwarte kolektorowe 
Maks. DC 48 V/50 mA 

Wyjście otwarte kolektorowe 
Maks. DC 48 V/50 mA 
Wyjście impulsowe 0-50 kHz 

Linia ekranowana 

Podwójna skręcana linia ekranowana 

Łącznik DIP 

Gniazdo zwory 

Wejście 
zasilania 

Sygnał wejściowy 
sterujący 

D17 wspiera wejście 
impulsowe dużej prędkości 

Przerwanie 
momentu 
bezpieczeństwa  

Wejście 
analogowe 

Główna pętla obwodu 

O
b

w
ó

d
 steru

jący 

Karta 
rozsz. 2 
(opcja) 

Karta 
rozsz. 1 
(opcja) 

Interfejs karty rozszerzającej P
G

 

(przykład)) 

Wyjście przekaźnikowe 
dwuliniowe 
AC250V; od 10mA do 3A 
DC 30V: od 10mA do 1A 

Linie łączące zgodne z 
EIA/ TIA568B 

Opór 
dopasowany 

Interfejs 
klawiatury 
ster. RJ45 
Panel 
sterowania 

Port 
komunikacj

zewn. 
RJ45 
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Standardowy schemat elektryczny 2 

 

Rezystor 
hamulcowy 

Przerywacz 
hamulcowy Rezystor 

hamulcowy 

(dotyczy modelu F0) 

Obwód główny 

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe 

Wyjście AC trójfazowe Silnik 

Enkoder bramki otwartego kolektora 
Enkoder typu OTWARTEGO 

KOLEKTORA 
 

Wyjście analogowe 

Centralny 
procesor 

Wejście 
zasilania 

Sygnał wejściowy 
sterujący 

Wejście 
analogowe 

Uziemienie 
EMC 

Wyjście przekaźnikowe 1-liniowe 
AC 2550V: od 10mA do 3A 
DC 30V: od 10mA do 1A 

Linia ekranowana Ilustracja zwory 

(Przykład) 
Szybkie sterowanie 
o zamkniętej pętli w 

układzie 
zamkniętym 

Obwód sterujący 

Klawiatura LCD 

Podwójna skręcana linia ekranowana 

Gniazdo zwory 

Filtr Reaktor 

Filtr 

Wyjście otwarte kolektorowe 
Maks. DC 48 V/50 mA 
Wyjście impulsowe 0-50 kHz 

Interfejs klawiatury ster. 
RJ45 
Panel sterowania i 
Port komunikacyjny 
CANopen 
 

Dla podłączenia  
przewodów 
zastosowano 
EIA/TIA568B 

Tylko pewne 
modele) 

zasilanie jednofazowe 
220VAC  
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Przetwornik częstotliwości serii ES 

Korzystne zastosowania przemysłowe 
 
Urządzenia dźwigowe 
 
 Duża prędkość reakcji i wysoki moment rozruchowy właściwie łagodzą drgania przy rozruchu. 

 Hamulec klamrowy o zerowej prędkości oraz hamulec otwarty całkowicie eliminują poślizg haka i jego zwrotne wciąganie. 

 Impuls o niskim momencie obrotowym zapewnia pewniejsza pracę, zwłaszcza w podnośnikach budowlanych, urządzenie zapewnia większy komfort korzystania z 
podnośników. 

 Wszechstronne funkcje zabezpieczające (konwerter częstotliwości, silnik, zespół hamulcowy) oraz funkcja wykrywania momentu przeciążającego uniemożliwiają 
eksploatację przy wartościach spoza specyfikacji lub awarię mechaniczną. 

 Przyjęto zwartą konstrukcję a wbudowany zespół hamulcowy (dla mocy poniżej 90kW) stanowi opcję. 

 Funkcja inteligentnego napędu ułatwia eksploatację (łatwość oddania do eksploatacji I konserwacji) oraz pozwala zaoszczędzić koszty robocizny i czas. 

 Zapewniono inteligentną klawiaturę LCD, monitorowanie w czasie rzeczywistym głównych informacji, dogodne interakcje człowiek-maszyna. 

 Zakres napięcia operacyjnego jest szeroki (od -20% do +20%). 

Typowe zastosowania 

   
Suwnica Dźwig wieżowy Wciągnik 

 
Obróbka metalu i kamienia 
 
 Silny moment obrotowy o niskiej częstotliwości, stała prędkość i wysoka precyzja. 

 Urządzenie może szybko zwolnić aż do zatrzymania się w czasie awarii zasilania, by zapobiec długim obrotom wywołanych bezwładnością mechaniczną, co 

zapewnia większe bezpieczeństwo. 

 Duża odporność na przeciążenie (35 sekund przy obciążeniu znamionowym 200%), dobre tłumienie przepięcia (zwłaszcza przy wykrawaniu). 

 Wysoki stopień ochrony (IP40), konstrukcja o zamkniętym obwodzie, proces zagęszczania wielu powłok ochronnych, dobra fizyczna adaptowalność środowiskowa 

 Funkcja inteligentnego napędu, którą można wykorzystać w wielu zastosowaniach serwomechanizmów. 

 Funkcja inteligentnego napędu, ułatwiająca eksploatacje (łatwość oddania do eksploatacji i konserwacji), oraz pozwalająca zaoszczędzić koszty i czas. 

 Inteligentna klawiatura LCD, monitorowanie w czasie rzeczywistym głównych informacji, dogodne interakcje człowiek-maszyna.  

 Wahania prędkości są małe, kiedy nagle obciąży się konwerter. 

 Zdolność przyjmowania różnych źródeł sygnałów. 

 
Typowe zastosowania 
 

 

 

 

 
 

 
Obrabiarki Nóż obrotowy urządzenia do obróbki drewna Wykrawarka urządzenia do obróbki metalu 
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Przewody, uzwojenia 
 
 Silny moment obrotowy o niskiej częstotliwości, wspierający rozruch z niską prędkością z pustą rolka lub z pełnymi rolkami.  

 Duża prędkość reakcji, stała i duża w czasie rozruchu/zatrzymania oraz przyspieszania i zwalniania  

 Wysoka precyzja stałych obrotów, stała kontrola naprężenia, stabilniejszy ruch wahadłowy w czasie całego procesu 

 Wysoki stopień ochrony (IP40), konstrukcja o zamkniętym obwodzie, powstała w procesie zagęszczania wielu powłok ochronnych, skutecznie eliminująca pył 
metaliczny 

 Wbudowany reaktor dla silników  15kW i wyższej mocy, który może skutecznie redukować wyższą składową harmoniczna mocy i promieniowanie przewodzące. 
Inne opcjonalne wyposażenie dodatkowe  nie jest wymagane, co pozwala oszczędzić przestrzeń i zredukować oprzewodowanie. 

 Funkcja inteligentnego napędu, która pozwala uniknąć złożonego oddawania do eksploatacji i ułatwić konserwację, pozwalając zaoszczędzić koszty robocizny i 
czas. 

 Inteligentna klawiatura LCD, monitorowanie w czasie rzeczywistym głównych informacji, dogodna w interakcjach człowiek-maszyna 

Typowe zastosowania 
 

 
 

Maszyna powlekająca Prostoliniowa maszyna do ciągnienia drutu 
 
 
Maszyny hydrauliczne 
 
 Inteligentne oddanie do eksploatacja: inteligentne ustawianie parametrów zastosowań przemysłowych, inteligentne ustawiania krzywej V/F. Nie jest wymagane 

złożone oddanie do eksploatacji przez specjalistów, co pozwala zaoszczędzić robociznę i czas. 

 Kompatybilność z silnikami synchronicznymi 

Zastosowanie z silnikami synchronicznymi, co wielce pozwala zaoszczędzić energię.  

Zastosowane z silnikiem synchronicznym, miniaturyzacja i mały ciężar, oszczędność przestrzeni wymaganej na maszynę  

 Wbudowany reaktor dla modeli o mocy 15 kW i wyższej 

Nie jest wymagane inne opcjonalne wyposażenie dodatkowe, co pozwala zaoszczędzić przestrzeń I zredukować oprzewodowanie: można efektywnie zredukować 
wyższą składową harmoniczna mocy oraz promieniowanie i przewodzenie.  

 Dobry interfejs człowiek-maszyna 

Monitorowanie w czasie rzeczywistym głównych parametrów; wyświetlacz LCD pracujący w czasie rzeczywistym i wieloliniowy  

 Funkcja wyszukiwania prędkości: obroty w trybie wolnego biegu można wyszukać po awarii zasilania i rozruchu, wprowadzając łatwy rozruch. 

 Większy efekt oszczędności energii, minimalne jednostkowe zużycie energii w przypadku równoważnych momentów obrotowych 

 
Typowe zastosowania 
 

  
Sprężarka powietrza Wentylatory i pompy 

 




