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C >pDRIVE< Вие правите правилния избор !
Каталогът в ръцете Ви съдържа:
− Общ преглед на продукта за бърз избор на подходящата серия
− Съвети за приложение, за да се избегнат затруднения
− Ясна техническа информация

Като един от водещите доставчици на честотни
инвертори и двигатели, качеството за нас е от основно
значение.
Нашата система за управление на качеството отговаря
на всички ръководни принципи на стандарт DIN ISO 9001
(идентичен с EN 29 001 и ISO 9001).

Общи забележки
Следните символи ще Ви помогнат при работа с инструкциите:

Известие, съвет !

Обща информация !

Изискванията за осъществяване на успешно пускане в експлоатация са: правилен избор на устройството, подходящо
планиране и монтаж. Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с доставчика на устройството.

Спецификации в тези инструкции
Ние сме постоянно заинтересовани да подобряваме нашите продукти както и общите условия за доставка на нашия
локален доставчик и да ги адаптираме към новостите в индустрията. Поради тази причина, ние си запазваме правото да
променяме по всяко едно време спецификациите, които са предоставени в инструкциите и в частност тези свързани с
мерки и дименсии. Всички препоръки и примерни схеми са неангажиращи предложения, за изпълнението на които не
можем да поемем отговорност поради факта, че правилата които трябва да се съблюдават зависят от вида и мястото на
инсталиране и от употребата на устройствата.
Всички чуждоезикови преводи са от оригинален текст на немски и английски език. Имайте това предвид, в случай на
неяснота.

Основа на договор
Спецификациите в текста и чертежите в документа не са предмет на договора в законовия смисъл без изрично
потвърждение.

Правила
Потребителят е задължен да осигури такива условия за работа, че използването на устройството и неговите компоненти да
става съобразно съответните наредби и правила. Не е разрешено използването на устройствата в жилищни среди без
специални мерки за потискане на радио смущенията.

Права за търговска марка
Молим да се обърне специално внимание, че ние не даваме гаранция, че описаните тук схеми, устройства и процеси не
могат да се патентоват или правата за търговска марка да се закупят от трета страна.

Авторски права
Форматът, подредбата, логото, текстовте, чертежите и картинките са със запазени авторски права.
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Schneider Electric Power Drives е новото име на компанията, а >pDRIVE< е всеизвестната, доказала се
през годините търговска марка, зад която стоят честотни инвертори, двигатели и системи за
възстановяване на мрежата с най-модерни технологии и потребителски ориентирани промишлени
изпълнения. Двете заедно работят за вашия успех.

С над 25 годишен опит в областта на електрозадвижването и в ролята си на компетентен център за
инженеринг, бившата компания ELIN съществува сега като Schneider Electric Power Drives и е съставена
от специалисти - инженери, които работят в глобалната компания Schneider Electric. Тя представлява
група от компании с над 100.000 служители по целия свят и търговски оборот от € 13 млрд. Зад името на
компанията стои приемствеността в производствените традиции и технологичния прогрес.
Търговските представителства на >pDRIVE<
изграждат мрежа от специалисти, които работят
в повече от 25 страни и които са в готовност да
решат вашите сложни нужди свързани с
електрозадвижвания до най-високия мощностен
обхват и повече.

Близката
връзка
между
потребителя
и
подобренията на продуктите гарантира иновация
с безкомпромисни резултати в полза на
клиентите. Гъвкавата производствена система и
координираната
логистика
гарантират
навременната доставка на продуктите и
системите >pDRIVE<.

С продуктите >pDRIVE< Вие винаги правите правилния избор.
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Продуктова гама
Честотен инвертор за управление на скоростта на трифазни асинхронни двигатели
Кратко описание
Ново поколение честотни инвертори с многобройни опции и функции като вградено устройство или
устройство за монтиране на стена
Приложения
Всички задвижвания с висока производителност в
Помпи,вентилатори, компресори и шнекови
промишлеността, машиностроенето и
транспортьори
автоматиката
Обхват на мощността
4V: 0.75...500/630 kW
0.75...630 kW
6V: 2.2/3.0…630/800 kW
Обхват на напрежението
3 AC 380...440 V; 50 Hz
4V: 3 AC 380...440 V; 50 Hz / 3 AC 380...480 V; 60 Hz
3 AC 380...480 V; 60 Hz
6V: 3 AC 500…690 V; 50 / 60 Hz
Честота на изхода
0.00...300 Hz
0.00...300 Hz
Метод за управление
V/f-характеристика,
V/f-характеристика
SVC (Безсензорен векторен контрол)
SVC (с или без енкодер),
SVC- и V/f-енерго-спестяващ режим
Синхронен двигател (с или без енкодер)
Интерфейс
Свалящ се матричен пулт за управление, разширение клеморед, RS 485 / Modbus, Profibus DP,
CANopen
Степен на защита
Вградени устройства: IP31 / IP20
Вградени устройства: IP31 / IP20
Устройства за монтиране на стена: IP31
Устройства за монтиране на стена: IP31
Допълнителна информация
Цялата информация за планирането на проекта и Цялата информация за планирането на проекта и
поръчката можете да намерите в този продуктов
поръчката можете да намерите в този продуктов
каталог.
каталог.
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Продуктова гама
Честотен инвертор в табло за управление на скоростта на трифазни задвижвания
Кратко описание
Серии инвертори в табло >pDRIVE< MX eco и MX pro с повишена степен на защита, алтернативно в
стандартна конструкция, с допълнително монтирани опции или като решение на клиента
Приложения
Помпи, вентилатори, компресори и шнекови
Всички задвижвания с висока производителност в
транспортьори
промишлеността, машиностроенето и
автоматиката
Обхват на мощността
22 … 630 kW
4V: 22 … 500/630 kW
5V: 15/18.5…500/630 kW
6V: 18.5/22…630/800 kW
Обхват на напрежението
3 AC 400 V; 50Hz стандартна конструкция
4V: 3 AC 400 V; 50 Hz
3 AC 380 … 480 V; 50/60 Hz по желание
5V: 3 AC 500 V; 50 Hz
6V: 3 AC 690 V; 50 Hz
Честота на изхода
0.00 … 300 Hz
0.00 … 300 Hz
Метод за управление
V/f-характеристика,
V/f-характеристика,
SVC (с или без енкодер)
SVC (Безсензорен векторен контрол)
Синхронен двигател (с или без енкодер)
SVC- и V/f-енерго-спестяващ режим
Интерфейс
Матричен пулт за управление във вратата на таблото с прозрачен капак,
клемореди, алтернативно директно към инвертора или в таблото,
клеморедите могат да се разширят,
полева шина за свързване посредством Modbus, Profibus DP или CANopen
Степен на защита
IP23 конструкция в табло с монтиран капак за въздушния поток
IP54 конструкция в табло, алтернативно с филтърен вентилатор или разделен въздушен поток
Допълнителна информация
Този каталог осигурява преглед на наличните версии на устройствата в табло и тяхната
категоризация.
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Продуктова гама
Честотен инвертор за управление на скоростта на трифазни
асинхронни двигатели
Кратко описание
Инвертори за най-големи
Честотен инвертор в табло за
натоварвания, алтернативна
производителност до 1.5 MW
конструкция в табло
Приложения
Всички задвижвания с висока
Всички задвижвания с висока
производителност в
промишлеността,
мощност
машиностроенето и автоматиката
Обхват на мощността
MX plus: 4.0...630 kW
MX top: 160...1500 kW
MX multi-C: 90...630 kW
MX top-hydro: 160...1500 kW
MX plus-hydro: 90...630 kW
Обхват на напрежението
3 AC 400 / 440 / 460 V; 50/60 Hz
3 AC 690 V; 50/60 Hz
3 AC 500 V; 50 Hz
Честота на изхода
0.00...300 Hz
0.00...300 Hz
Метод на управление
AVC (автоматичен векторен
контрол)

AVC (автоматичен векторен
контрол)

>pDRIVE< LX plus

Захранване на мрежата и
регенериращо устройство
Линейно захранване за честотни
инвертори >pDRIVE< MX

Синусоидален ток в мрежата или
възстаноявяване на енергията в
мрежата

LX plus: 22...675 kVA

3 AC 400 / 440 /470 (500) V;
50/60 Hz
DC; 650 / 720 / 790 V
Синусоидален управляван ток в
мрежата в двете посоки на
генериране на енергия

Интерфейс
Матричен пулт за управление, разширение клеморед, RS 232,
Profibus DP, Interbus-S, DeviceNet

Матричен пулт за управление,
разширение клеморед, RS 232,
Profibus DP

Степен на защита
Вградени устройства: IP20 / IP00
Вградени устройства: IP20 / IP00
Устройства в табло: IP23 или IP54
Устройства в табло: IP23 или IP54
Вградени устройства: IP23 или IP54
Допълнителна информация
Нашите брошури за продукта >pDRIVE< MX както и информационни
страници за >pDRIVE< MX plus, MX multi и MX top са на
разположение за Ваша информация. Подробна информация може
да намерите в инструкциите за работа и монтаж.
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Продуктова гама
Честотен инвертор с водно охлаждане за управление на скоростта на трифазни задвижвания
Кратко описание
Инвертори
за
големи
натоварвания
и
неблагоприятни условия на заобикалящата среда
в конструкция с водно охлаждане като вградени
устройства, отворени рамки или устройства в
табло

Инвертори
за
големи
натоварвания
и
неблагоприятни условия на заобикалящата среда
в конструкция с водно охлаждане като отворени
рамки или устройства в табло

Приложения
Всички задвижвания с висока производителност в Всички задвижвания с висока производителност в
промишлеността, машиностроенето и
тежката промишленост и производство на машини
автоматиката
за тежка работа.
Обхват на мощността
90 … 630 kW
160 … 1500 kW
Обхват на напрежението
3 AC 400 / 440 / 460 V; 50/60 Hz
3 AC 690 V; 50/60 Hz
3 AC 500 V; 50 Hz
Честота на изхода
0.00 … 300 Hz
0.00 … 300 Hz
Метод за управление
AVC (автоматичен векторен контрол)
AVC (автоматичен векторен контрол)
Интерфейс
Пулт за управление Matrix, разширение клеморед, RS 232, Profibus DP, Interbus-S, DeviceNet
Степен на защита
Конструкция на устройството: IP20/IP00
Отворена рамка: IP00
Конструкция в табло: IP23 или IP54
Допълнителна информация
За повече информация вижте брошурата на продукта >pDRIVE< MX и информацията за >pDRIVE< MX
plus-hydro и >pDRIVE< MX top-hydro. Подробна информация може да намерите в инструкциите за
работа и монтаж.
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>pDRIVE< MX eco Продукти

За стандартни задвижвания в строителството, селищата и
промишлеността

с >pDRIVE< MX eco Вие избирате лесен за управление
инвертор със здрава конструкция, който има различни
области на приложение посредством своите опционни
възможности.

Когато монтирате инвертора, стандартното вградено
устройство може да бъде разширено до добрезащитено монтирано на стена устройство посредством
обикновена клемна кутия.
За да инсталирате инвертора без нежелателни
реакции, съществуват различни опции за безопасно
включване в електрическия енергиен поток.

Оптимизирани характеристики на устройството подходящи за Вашата сфера на приложение:
Приложение

Задвижвания за помпи в
промишлеността, жилищна
среда и селища, от 0.75 до
630 kW

Задвижванията за
климатици, горене, шибър
на газов канал,
вентилационен канал и
много други
Компресори, шнекови
транспортьори,
задвижвания за бъркачки и
много други за употреба
напр. в инсталациите за
обработка на отпадна вода

8

Характеристики на устройството
− Каскадно управление за до 4 помпи в различни варианти на
електрическата верига
− вграден PID контролер за налягане, поток, количество или ниво на
пълнене
− енерго-спестяващ режим гарантира максимална ефективност на
цялото задвижване, а също така и в обхвата на едно частично
натоварване.
− може да се избере отделен режим на работа "Авариен режим" за
защита на хората в случай на пожар
− автоматичното разпознаване на двигателя позволява безопасност на
работа на главния прекъсвач.
− отлично спиране на задвижването без допълнителни компоненти
− лакираните печатни платки предлагат най-добрата защита срещу
неблагоприятни влияния на околната среда
− вградени логически модули за различни контролни задачи в системата
− Вграден RFI филтър за 1-ва среда „Жилищни среди” и 2-ра среда
„Промишлени среди” до 630 kW

8 P01 002 BG.02/02a

В допълнение към стандартните клемореди, за
управление могат да се изберат две допълнителни
платки разширение клеморед и различни опции на
полевите шини.

HUDH

Може да изберете стандартен вграден LED
(светодиоден) пулт, изключително улесняващ работата
матричен пулт за управление или PC софтуер Matrix 3.

>pDRIVE< MX eco 4V
Обща технческа информация

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Напрежение на мрежата

3-фазно 380…440 V -15 +10 %; 50 Hz ±5 %
3-фазно 380…480 V -15+10 %; 60 Hz ±5 %

Максимален ток

120 % за 60 сек. на 10 минути, 135 % за 2 секунди

Конструкция

Вградено устройство със степен на защита IP20, от 90 kW IP20 / IP00
Устройство за монтиране към стена със степен на защита IP41 / IP21, от
90 kW IP31

Температура на работа

-10...+50 C (+45 C от 110 kW), до +60 C със занижаване на номиналните
характеристики

Интерфейс

Свалящ се матричен пулт за управление, разширение клеморед, RS 485
/ Modbus, Profibus DP, CANopen

Специални функции

Вграден RFI филтър за първа среда „Жилищни среди”, от 5.5 kW за
втора среда „Промишлени среди”

Стандарти

CE, UL, CSA, GOST

>pDRIVE<

Мощност на
двигателя

Ток на изхода

Размери Ш x В x Д

Номер на поръчка 1.)

MX eco 4V0,75

0.75 kW

2.3 A

130 x 230 x 175 мм

ME4U07AAA

MX eco 4V1,5

1.5 kW

4.1 A

130 x 230 x 175 мм

ME4U15AAA

MX eco 4V2,2

2.2 kW

5.8 A

130 x 230 x 175 мм

ME4U22AAA

MX eco 4V3,0

3.0 kW

7.8 A

155 x 260 x 187 мм

ME4U30AAA

MX eco 4V4,0

4.0 kW

10.5 A

155 x 260 x 187 мм

ME4U40AAA

MX eco 4V5,5

5.5 kW

14.3 A

175 x 295 x 187 мм

ME4U55AAA

MX eco 4V7,5

7.5 kW

17.6 A

175 x 295 x 187 мм

ME4U75AAA

MX eco 4V11

11 kW

27.7 A

210 x 295 x 213 мм

ME4D11AAA

MX eco 4V15

15 kW

33 A

230 x 400 x 213 мм

ME4D15AAA

MX eco 4V18

18.5 kW

41 A

230 x 400 x 213 мм

ME4D18AAA

MX eco 4V22

22 kW

48 A

240 x 420 x 236 мм

ME4D22AAA

MX eco 4V30

30 kW

66 A

240 x 550 x 266 мм

ME4D30AAA

MX eco 4V37

37 kW

79 A

240 x 550 x 266 мм

ME4D37AAA

MX eco 4V45

45 kW

94 A

320 x 630 x 290 мм

ME4D45AAA

MX eco 4V55

55 kW

116 A

320 x 630 x 290 мм

ME4D55AAA

MX eco 4V75

75 kW

160 A

320 x 630 x 290 мм

ME4D75AAA

MX eco 4V90

90 kW

179 A

310 x 680 x 377 мм

ME4D90AAA

MX eco 4V110

110 kW

215 A

310 x 680 x 377 мм

ME4C11AAA

MX eco 4V132

132 kW

259 A

350 x 782 x 377 мм

ME4C13AAA

MX eco 4V160

160 kW

314 A

330 x 950 x 377 мм

ME4C16AAA

MX eco 4V200

200 kW

387 A

430 x 950 x 377 мм

ME4C20AAA

MX eco 4V250

250 kW

481 A

585 x 950 x 377 мм

ME4C25AAA

MX eco 4V315

315 kW

616 A

585 x 950 x 377 мм

ME4C31AAA

MX eco 4V355

355 kW

671 A

880 x 1150 x 377 мм

ME4C35AAA

MX eco 4V400

400 kW

759 A

880 x 1150 x 377 мм

ME4C40AAA

MX eco 4V500

500 kW

941 A

880 x 1150 x 377 мм

ME4C50AAA

MX eco 4V630

630 kW

1188 A

1110 x 1150 x 377 мм

ME4C63AAA

1.) Матричният пулт за управление >pDRIVE< BE11 се поръчва отделно.
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>pDRIVE< MX pro Продукти

За всички задвижвания с висок коефициент на полезно
действие в промишлеността, машиностроенето и автоматиката
С
>pDRIVE<
MX
pro
Вие
избирате
наймултифункционалния честотен инвертор, който има
широк oбхват от приложения благодарение на
опционните възможности и многобройните функции на
инверторите.
По време на работа могат да се използват стандартно
вградения LED пулт и изключително улесняващия
матричен пулт за управление или PC софтуер Matrix 3.

За да инсталирате инвертора без нежелателни
реакции, съществуват различни опции за безопасно
включване в електрическия енергиен поток.

Оптимизирани характеристики на устройството подходящи за Вашата сфера на приложение:
Приложение

Характеристики на устройството

Система групови
задвижвания като машини
за обработка на метални
листи

− Master/Slave управление за балансирано разпределение на
натоварването с групови задвижвания
− Улеснената възможност за свързване на DC кабела осигурява
оптимален баланс на енергия
− Функция за безопасност „Безопасно спиране” също с групирани
задвижвания

Зaдвижвания с
регенериране на енергия
към мрежата или към
спирачните резистори като
напр. повдигане на кран и
кранови колички.
Разумни решения за
задвижване с функции за
управление и мониторинг
директно в задвижването

Синхронни двигатели
Двигатели със средно
напрежение
10

− изключително ефективно спирачно устройство до 630 kW с пренатоварване
50%, стандартно вградено спирачно устройство до 200 kW
− разширени функции на крана подобряват безопасността и ускоряват
работния цикъл
− набор информация за двигателя и серия параметри, които могат да се
превключват отделно
− вградени логически модули за различни задачи на управлението
− Функционалност на позиционирането и оценяване на позиционен
прекъсвач за машини с голяма производителност
− категории повреда със свободно конфигуриране увеличават
безопасността и надеждността на системата
− Стандартен начален въртящ момент без обратна връзка по скорост
− висок начален въртящ момент с обратна връзка по скорост
(>pDRIVE< MX pro ...-SY с друг код за поръчка)
− Двигатели до 6000 V с повишаващ трансформатор
(>pDRIVE< MX pro ...-MV с друг код за поръчка)

8 P01 002 BG.02/02a

В допълнение към класическата употреба като
вградено устройство или устройство монтирано на
стена, може също да се избере решението „Фланцово
монтиране” при монтажа на инвертора.

HUDH

В допълнение към стандартните клемореди, за
управление могат да се използват две допълнителни
платки разширение клеморед, различни опции на
полевата шина и възможност за обратна връзка по
скорост.

>pDRIVE< MX pro 4V
Обща техническа информация

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Напрежение на мрежата

3-фазно 380…440 V -15 +10 %; 50 Hz ±5 %
3-фазно 380…480 V -15 +10 %; 60 Hz ±5 %

Максимален ток

150 % за 60 сек. на 10 мин., 165 % за 2 сек. При мощност 1
120 % за 60 сек. или 135 % за 2 сек. при мощност 2 от 110 kW

Конструкция

Вградено устройство със степен на защита IP20, от 90 kW IP20 / IP00
Устройство за монтиране на стена със степен на защита IP41 / IP21,
от 90 kW IP31

Температура на работа

-10...+50°C (+45°C от 110 kW при мощност 2), до +60°C със занижаване на
номиналните характеристики

Интерфейс

Свалящ се пулт за управление Matrix, разширение клеморед, обратна връзка
по скорост, RS 485 / Modbus, Profibus DP, CANopen

Специални функции

Вграден RFI филтър за първа "Жилищна среда", от 5.5 kW за втора среда
"Промишлена среда"
Вградено спирачно устройство до 200 kW, при габарит над 200 kW като опция

Стандарти

CE, UL, CSA, GOST

>pDRIVE<

Мощност на
двигателя

Ток на изхода

Размери Ш x В x Д

Номер на поръчка 1.)

MX pro 4V0,75
MX pro 4V1,5
MX pro 4V2,2
MX pro 4V3,0
MX pro 4V4,0
MX pro 4V5,5
MX pro 4V7,5
MX pro 4V11
MX pro 4V15
MX pro 4V18
MX pro 4V22
MX pro 4V30
MX pro 4V37
MX pro 4V45
MX pro 4V55
MX pro 4V75
MX pro 4V90/110
MX pro 4V110/132
MX pro 4V132/160
MX pro 4V160/200
MX pro 4V200/250
MX pro 4V250/315
MX pro 4V315/400
MX pro 4V400/500
MX pro 4V500/630

0.75 kW
1.5 kW
2.2 kW
3.0 kW
4.0 kW
5.5 kW
7.5 kW
11 kW
15 kW
18.5 kW
22 kW
30 kW
37 kW
45 kW
55 kW
75 kW
90/110 kW
110/132 kW
132/160 kW
160/200 kW
200/250 kW
250/315 kW
315/400 kW
400/500 kW
500/630 kW

2.3 A
4.1 A
5.8 A
7.8 A
10.5 A
14.3 A
17.6 A
27.7 A
33 A
41 A
48 A
66 A
79 A
94 A
116 A
160 A
179/215 A
215/259 A
259/314 A
314/387 A
387/481 A
481/616 A
616/759 A
759/941 A
941/1188 A

130 x 230 x 175 мм
130 x 230 x 175 мм
130 x 230 x 175 мм
155 x 260 x 187 мм
155 x 260 x 187 мм
175 x 295 x 187 мм
175 x 295 x 187 мм
210 x 295 x 213 мм
230 x 400 x 213 мм
230 x 400 x 213 мм
240 x 420 x 236 мм
240 x 550 x 266 мм
240 x 550 x 266 мм
320 x 630 x 290 мм
320 x 630 x 290 мм
320 x 630 x 290 мм
310 x 680 x 377 мм
350 x 782 x 377 мм
330 x 950 x 377 мм
430 x 950 x 377 мм
585 x 950 x 377 мм
585 x 950 x 377 мм
880 x 1150 x 377 мм
880 x 1150 x 377 мм
1110 x 1150 x 377 мм

MP4U07AAB
MP4U15AAB
MP4U22AAB
MP4U30AAB
MP4U40AAB
MP4U55AAB
MP4U75AAB
MP4D11AAB
MP4D15AAB
MP4D18AAB
MP4D22AAB
MP4D30AAB
MP4D37AAB
MP4D45AAB
MP4D55AAB
MP4D75AAB
MP4D90AAB
MP4C11AAB
MP4C13AAB
MP4C16AAB
MP4C20AAA
MP4C25AAA
MP4C31AAA
MP4C40AAA
MP4C50AAA

2.)
2.)
2.)
2.)
2.)

1.) Матричният пулт за управление >pDRIVE< BE11 се поръчва отделно.
При задвижвания със синхронни двигатели или повишаващи трансформатори се изисква друг код за
поръчка.
2.) Опцията за спиране е компонент по желание.
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>pDRIVE< MX pro 6V
Обща техническа информация

Ток на изхода
(500 V P1/P2)
690 V P1/P2

Размери
Ш x В x Д [мм]

Номер на
поръчка 1.)

MX pro 6V2,2/3,0
MX pro 6V3,0/4,0
MX pro 6V4,0/5,5
MX pro 6V5,5/7,5
MX pro 6V7,5/11
MX pro 6V11/15
MX pro 6V15/18
MX pro 6V18/22
MX pro 6V22/30
MX pro 6V30/37
MX pro 6V37/45
MX pro 6V45/55
MX pro 6V55/75
MX pro 6V75/90
MX pro 6V90/110
MX pro 6V110/132
MX pro 6V132/160
MX pro 6V160/200
MX pro 6V200/250
MX pro 6V250/315
MX pro 6V315/400
MX pro 6V400/500
MX pro 6V500/630
MX pro 6V630/800

(1.5/2.2) 2.2/3.0 kW
(2.2/3.0) 3.0/4.0 kW
(3.0/4.0) 4.0/5.5 kW
(4.0/5.5) 5.5/7.5 kW
(5.5/7.5) 7.5/11 kW
(7.5/11) 11/15 kW
(11/15) 15/18 kW
(15/18) 18/22 kW
(18/22) 22/30 kW
(22/30) 30/37 kW
(30/37) 37/45 kW
(37/45) 45/55 kW
(45/55) 55/75 kW
(55/75) 75/90 kW
(75/90) 90/110 kW
(90/110) 110/132 kW
(110/132) 132/160 kW
(132/160) 160/200 kW
(160/200) 200/250 kW
(200/250) 250/315 kW
(250/315) 315/400 kW
(315/400) 400/500 kW
(400/500) 500/630 kW
(500/630) 630/800 kW

(3.2/4.5) 4.0/4.5 A
(4.5/5.8) 4.5/5.5 A
(7.5/7.5) 7.5/7.5 A
(7.5/10) 7.5/10 A
(10/13.5) 10/13.5 A
(13.5/13.5) 13.5/13.5 A
(18.5/24) 18.5/24 A
(24/29) 24/27 A
(29/35) 27/35 A
(35/47) 35/43 A
(47/59) 43/54 A
(59/68) 54/62 A
(68/85) 62/84 A
(85/110) 84/104 A
(110/136) 104/125 A
(136/165) 125/150 A
(165/200) 150/180 A
(200/240) 180/220 A
(312/290) 312/290 A
(312/390) 290/355 A
(390/462) 355/420 A
(462/590) 420/543 A
(740/675) 740/675 A
(900/840) 900/840 A

240 x 420 x 236
240 x 420 x 236
240 x 420 x 236
240 x 420 x 236
240 x 420 x 236
240 x 420 x 236
240 x 420 x 236
240 x 420 x 236
240 x 420 x 236
320 x 630 x 290
320 x 630 x 290
320 x 630 x 290
320 x 630 x 290
320 x 630 x 290
330 x 950 x 377
330 x 950 x 377
330 x 950 x 377
330 x 950 x 377
585 x 950 x 377
585 x 950 x 377
585 x 950 x 377
1110 x 1150 x 377
1110 x 1150 x 377
1110 x 1150 x 377

MP6U22AAB
MP6U30AAB
MP6U40AAB
MP6U55AAB
MP6U75AAB
MP6D11AAB
MP6D15AAB
MP6D18AAB
MP6D22AAB
MP6D30AAB
MP6D37AAB
MP6D45AAB
MP6D55AAB
MP6D75AAB
MP6D90AAB
MP6C11AAB
MP6C13AAB
MP6C16AAB
MP6C20AAA
MP6C25AAA
MP6C31AAA
MP6C40AAA
MP6C50AAA
MP6C63AAA
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>pDRIVE<

Мощност на
двигателя
(500 V P1/P2)
690 V P1/P2

HUDH

Напрежение на мрежата 3-фазно 500V -15% … 690V+10%; 50/60Hz+/-5%
P1: 150 % за 60 сек. на 10 мин., 165 % за 2 сек.
Максимален ток
P2: 120 % за 60 сек. на 10 мин., 135 % за 2 сек.
Вградено устройство със степен на защита IP20, от 90/110 kW IP20 / IP00
Конструкция
Устройство за монтиране на стена със степен на защита IP41/IP21,
от 90/110 kW IP31
P1: -10...+50°C, до +60°C със занижаване на номиналните характеристики
Температура на работа
P2: -10...+45°C, до +55°C със занижаване на номиналните характеристики
Свалящ се матричен пулт за управление, разширение клемореди, обратна
Интерфейс
връзка по скорост, RS 485 / Modbus, Profibus DP, CANopen
RFI филтър за втора среда "Промишлени среди" категория C3
Вградено спирачно устройство до 160/200 kW, при габарит над 200 kW като
Специални функции
опция
Функция “Безопасно спиране” съобразно EN 954-1 категория 3
Стандарти
CE, UL, CSA, GOST

2.)
2.)
2.)
2.)
2.)
2.)

1.) Матричният пулт за управление >pDRIVE< BE11 се поръчва отделно.
При задвижвания със синхронни двигатели или повишаващи трансформатори се изисква друг код за
поръчка.
2.) Опцията за спиране е компонент по желание.
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>pDRIVE< MX multi устройство в табло
Задвижвания с висок коефициент на полезно действие
монтирани в табло за промишлеността, машиностроенето и
автоматиката

Честотен инвертор в стандартно табло
Концепцията за >pDRIVE< MX multi предлага стандартни табла
готови за свързване. Модулната конструкция дава възможност
за адаптиране на таблото към индивидуалните изисквания.
Икономичната версия на таблото улеснява планирането и
гарантира бърз монтаж и пускане в експлоатация на
задвижването.
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Базово оборудване на >pDRIVE< MX multi
>pDRIVE< MX multi представлява допълнение към офертата за
честотен инвертор >pDRIVE<. Базовото оборудване включва
честотен инвертор >pDRIVE< MX eco или MX pro, мрежови
предпазители, главен прекъсвач, дросел за намаляване на
хармониците и клемореди. Конструкцията е на базата на
стандартната система в табло Rittal TS8 с матричен пулт за
управление вграден във вратата.
Управлението е разположено на голямата врата на таблото.
Това осигурява компактност, но въпреки това има достатъчно
място за допълнителни разширения и достъпност при
осигуряване на поддръжката.

Оптимизирани устройства в табло, които прилягат на вашето приложение:
Характеристики на устройството
Система в табло

Системата в табло Rittal TS8 с допълнителни вътрешни укрепващи
елементи и плъзгачи за лесен монтаж и сваляне на инверторите като
могат да се добавят и други силови компоненти към съществуващите
системи в табло.

Работа / параметризация

За безопасно управление, ясна параметризация и бърза диагноза,
матричният пулт за управление се монтира във вратата на таблото на
идеална височина. Прозрачен защитен капак и регулируем код за
заключване предпазват от неволно пренастройване на параметрите.

Дисплеи на таблото

Дисплеите имат следния постоянен статус :
"Готовност" / "Работа" / "Грешка".
3 аналогови реални стойности могат да бъдат параметризирани за
показване на ток, напрежение, мощност, натоварване, скорост,
измерване работни часове, и др. като по този начин се осигури
информация за съответното задвижване по всяко едно време.

Cвързване

Има достатъчно място за свързване на силовите кабели. Разширенията
и достъпността до клеморедите за управление са също предвидени.
В стандартна конструкция, кабелите се свързват на дъното на инвертора.

Разширение

Всички устройства в табло са оборудвани с голям въртящ се пулт за
управление, който позволява допълнителни разширения.

13

>pDRIVE< MX multi-eco 4V
Обща техническа информация
120 % за 60 сек. за 10 минути, 135 % за 2 сек.

Общ модел

Система в табло Rittal TS8 в RAL 7035
Управление във вратата на таблото с допълнителен защитен капак,
Вход на кабела отдолу, дълбочина на таблото 600 мм

IP23 устройство

Въздушен поток през решетка във вратата на таблото и монтиран капак за
въздушния поток,
Височина на таблото 2155 мм

IP54 устройство

Въздушен поток през мрежата на филтъра във вратата на таблото и
вентилатор монтиран отгоре, височина на таблото 2260 мм

IP54 с разделен
въздушен поток

Въздушен поток през основата на таблото и монтиран капак за въздушен поток,
Охлаждане на дяла за управление посредством филтърни вентилатори във
вратата на таблото, височина на таблото 2355 мм вкл. 200 мм основа

Температура на работа

0 … +40°C, до +50°C с вероятно занижаване на номиналните характеристики

Интерфейс

Клемореди за управление директно на инвертора или алтернативно в
таблото, клеморедите могат да се разширят, свързване на полевата шина
посредством Modbus, Profibus DP или CANopen

Стандарти

CE, RFI филтър монтиран за втора “промишлена среда” C3

Стандартно оборудване

Честотен инвертор >pDRIVE< MX eco, главен прекъсвач, мрежови
предпазители, AC или DC дросел, клемореди на двигателя, пулт за
управление и матричен пулт за управление във вратата.

Опции

Линеен контактор, допълнителен RFI филтър, AMF (филтър на изхода на
двигателя, частично с допълнително поле), разширения клеморед, полева
шина, бутон за аварийно спиране, безопасно спиране (категория на
управление 3 съобразно EN 954-1 за "Безопасно спиране" (категория
спиране 0 или 1)), осветление на таблото, загряване на таблото, и др.
Изход на
двигателя

Ток на изхода

MX multi-eco 4V22-S
MX multi-eco 4V30-S
MX multi-eco 4V37-S
MX multi-eco 4V45-S
MX multi-eco 4V55-S
MX multi-eco 4V75-S
MX multi-eco 4V90-S
MX multi-eco 4V110-S
MX multi-eco 4V132-S
MX multi-eco 4V160-S
MX multi-eco 4V200-S
MX multi-eco 4V250-S
MX multi-eco 4V315-S
MX multi-eco 4V355-S
MX multi-eco 4V400-S
MX multi-eco 4V500-S
MX multi-eco 4V630-S

22 kW
30 kW
37 kW
45 kW
55 kW
75 kW
90 kW
110 kW
132 kW
160 kW
200 kW
250 kW
315 kW
355 kW
400 kW
500 kW
630 kW

48 A
66 A
79 A
94 A
116 A
160 A
179 A
215 A
259 A
314 A
387 A
481 A
616 A
671 A
759 A
941 A
1188 A

Размери в мм
Ширина
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
800
800
1000 (1400)
1000 (1400)
1000 (1400)
1200 (1600)

Стойностите в скобите се отнасят за IP54 с разделен въздушен поток
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Дълбочина Височина
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

IP23 с капак за въздушния поток 2155 мм
IP54 с мрежи на филтъра и допълнителен
вентилатор 2260 мм
IP54 с разделен въздушен поток 2355 мм

>pDRIVE<
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Максимален ток

HUDH

Напрежение на мрежата 380 V -15% до 415 V +10%, 50 Hz за TT, TN или IT мрежи

>pDRIVE< MX multi-pro 4V
Обща техническа информация
Максимален ток

Мощност 1: 150 % за 60 сек. за 10 мин., 165 % за 2 сек.
Мощност 2: 120 % за 60 сек., 135 % за 2 сек. (от MX multi-pro 4V90/110)

Общ модел

Система в табло Rittal TS8 в RAL 7035
Управление във вратата на таблото с допълнителен защитен капак,
Вход на кабела отдолу, дълбочина на таблото 600 мм

IP23 устройство

Въздушен поток през решетка във вратата на таблото и монтиран капак за
въздушния поток, височина на таблото 2155 мм

IP54 устройство

Въздушен поток през мрежата на филтъра във вратата на таблото и
вентилатор монтиран отгоре, височина на таблото 2260 мм

IP54 с разделен
въздушен поток

Въздушен поток през основата на таблото и монтиран капак за въздушен
поток, охлаждане на дяла за управление посредством филтърни
вентилатори във вратата на таблото,
Височина на таблото 2355 мм вкл. 200 мм основа

Температура на работа

0 … +40°C, до +50°C с вероятно занижаване на номиналните характеристики

Интерфейс

Клемореди за управление директно на инвертора или алтернативно в
таблото, клеморедите могат да се разширят, свързване на полевата шина
посредством Modbus, Profibus DP или CANopen

Стандарти

CE, RFI филтър монтиран за втора “промишлена среда” C3

Стандартно оборудване

Честотен инвертор >pDRIVE< MX pro, главен прекъсвач, мрежови
предпазители, AC или DC дросел, клемореди на двигателя, пулт за
управление, клемореди за външен спирачен резистор (само MX multi-pro
4V22...4V160/200) и матричен пулт за управление във врата.

Опции

Линеен контактор, допълнителен RFI филтър, спирачно устройство (от 200
kW, частично с допълнително поле), AMF (филтър на изхода на двигателя,
частично с допълнително поле), разширения клеморед, полева шина, бутон
за аварийно спиране, безопасно спиранеl (категория управление 3
съобразно EN 954-1 за "Безопасно спиране" (категория спиране 0 или 1)),
осветление на таблото, загряване на таблото, и др.

>pDRIVE<
MX multi-pro 4V22-S
MX multi-pro 4V30-S
MX multi-pro 4V37-S
MX multi-pro 4V45-S
MX multi-pro 4V55-S
MX multi-pro 4V75-S
MX multi-pro 4V90/110-S
MX multi-pro 4V110/132-S
MX multi-pro 4V132/160-S
MX multi-pro 4V160/200-S
MX multi-pro 4V200/250-S
MX multi-pro 4V250/315-S
MX multi-pro 4V315/400-S
MX multi-pro 4V400/500-S
MX multi-pro 4V500/630-S

Изход на
двигателя
P1 / P2
22 kW
30 kW
37 kW
45 kW
55 kW
75 kW
90/110 kW
110/132 kW
132/160 kW
160/200 kW
200/250 kW
250/315 kW
315/400 kW
400/500 kW
500/630 kW

Ток на изхода

Размери в мм

I1 / I2
48 A
66 A
79 A
94 A
116 A
160 A
179/215 A
215/259 A
259/314 A
314/387 A
387/481 A
481/616 A
616/759 A
759/941 A
941/1188 A

Ширина
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
800
800
1000 (1400)
1000 (1400)
1200 (1600)

Дълбочина
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Височина
IP23 с капак за въздушния поток 2155 мм
IP54 с мрежи на филтъра и допълнителен
вентилатор 2260 мм
IP54 с разделен въздушен поток 2355 мм
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Напрежение на мрежата 380 V -15% до 415 V +10%, 50 Hz за TT, TN или IT мрежи

Стойностите в скобите се отнасят за IP54 с разделен въздушен поток
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>pDRIVE< MX multi-pro 5V
Обща техническа информация
Мощност 1: 150 % за 60 сек. за 10 мин., 165 % за 2 сек.
Мощност 2: 120 % за 60 сек., 135 % за 2 сек.

Общ модел

Система в табло Rittal TS8 в RAL 7035
Управление във вратата на таблото с допълнителен защитен капак
Вход на кабела отдолу, дълбочина на таблото 600 мм

IP23 устройство

Въздушен поток през решетка във вратата на таблото и монтиран капак за
въздушния поток, височина на таблото 2155 мм

IP54 устройство

Въздушен поток през мрежата на филтъра във вратата на таблото и
вентилатор монтиран отгоре, височина на таблото 2260 мм

Температура на работа

0...+40°C, до +50°C с вероятно занижаване на номиналните характеристики

Интерфейс

Въздушен поток през решетка във вратата на таблото и монтиран капак за
въздушния поток, Височина на таблото 2155 мм

Стандарти

Въздушен поток през мрежата на филтъра във вратата на таблото и
вентилатор монтиран отгоре, Височина на таблото 2260 мм

Стандартно оборудване

Честотен инвертор >pDRIVE< MX pro, главен прекъсвач, мрежови
предпазители, AC или DC дросел, клемореди на двигателя, пулт за
управление, клемореди за външен спирачен резистор (само MX multi-pro
6V22/30...6V160/200) и матричен пулт за управление във врата.

Опции

Линеен контактор, допълнителен RFI филтър, спирачно устройство (от 160
kW, частично с допълнително поле), AMF (филтър на изхода на двигателя,
частично с допълнително поле), разширения клеморед, полева шина, бутон
за аварийно спиране, безопасно спиране (категория управление 3 съобразно
EN 954-1 за "Безопасно спиране" (категория спиране 0 или 1)), осветление
на таблото, загряване на таблото, и др
Ток на изхода

Размери в мм

P1 / P2

I1 / I2

Ширина

Дълбочина

MX multi-pro 5V15/18-S

15/18.5 kW

24/29 A

600

600

MX multi-pro 5V18/22-S

18.5/22 kW

29/35 A

600

600

MX multi-pro 5V22/30-S

22/30 kW

35/47 A

600

600

MX multi-pro 5V30/37-S

30/37 kW

47/59 A

600

600

MX multi-pro 5V37/45-S

37/45 kW

59/68 A

600

600

MX multi-pro 5V45/55-S

45/55 kW

68/85 A

600

600

MX multi-pro 5V55/75-S

55/75 kW

85/110 A

600

600

MX multi-pro 5V75/90-S

75/90 kW

110/136 A

600

600

MX multi-pro 5V90/110-S

90/110 kW

136/165 A

600

600

MX multi-pro 5V110/132-S 110/132 kW

165/200 A

600

600

MX multi-pro 5V132/160-S 132/160 kW

200/240 A

600

600

MX multi-pro 5V160/200-S 160/200 kW

240/312 A

800

600

MX multi-pro 5V200/250-S 200/250 kW

312/390 A

800

600

MX multi-pro 5V250/315-S 250/315 kW

390/462 A

800

600

MX multi-pro 5V315/400-S 315/400 kW

462/590 A

1200

600

MX multi-pro 5V400/500-S 400/500 kW

590/740 A

1200

600

MX multi-pro 5V500/630-S 500/630 kW

740/900 A

1200

600
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Височина

IP23 с капак за въздушния поток 2155 мм
IP54 с мрежи на филтъра и допълнителен
вентилатор 2260 мм

Изход на
двигателя

>pDRIVE<
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Максимален ток

HUDH

Напрежение на мрежата 500 V -15% +10% 50 Hz, за TT, TN или IT мрежа

>pDRIVE< MX multi-pro 6V
Обща техническа информация
Максимален ток

Мощност 1: 150 % за 60 сек. за 10 мин., 165 % за 2 сек.
Мощност 2: 120 % за 60 сек., 135 % за 2 сек.

Общ модел

Система в табло Rittal TS8 в RAL 7035
Управление във вратата на таблото с допълнителен защитен капак
Вход на кабела отдолу, дълбочина на таблото 600 мм

IP23 устройство

Въздушен поток през решетка във вратата на таблото и монтиран капак за
въздушния поток,
Височина на таблото 2155 мм

IP54 устройство

Въздушен поток през мрежата на филтъра във вратата на таблото и
вентилатор монтиран отгоре,
Височина на таблото 2260 мм

Температура на работа

0 … +40°C, до +50°C с вероятно занижаване на номиналните характеристики

Интерфейс

Клемореди за управление директно на инвертора или алтернативно в
таблото, клеморедите могат да се разширят, свързване на полевата шина
посредством Modbus, Profibus DP или CANopen

Стандарти

CE, RFI филтър монтиран за втора “промишлена среда” C3

Стандартно оборудване

Честотен инвертор>pDRIVE< MX pro, главен прекъсвач, мрежови
предпазители, AC или DC дросел, клемореди на двигателя, пулт за
управление, клемореди за външен спирачен резистор (само MX multi-pro
6V22/30...6V160/200) и матричен пулт за управление във врата.

Опции

Линеен контактор, допълнителен RFI филтър, спирачно устройство (от 200
kW, частично с допълнително поле), AMF (филтър на изхода на двигателя,
частично с допълнително поле), разширения клеморед, полева шина, бутон
за аварийно спиране, безопасно спиране (категория управление 3 съобразно
EN 954-1 за "Безопасно спиране" (категория спиране 0 или 1)), осветление
на таблото, загряване на таблото, и др.
Ток на изхода

Размери в мм

P1 / P2

I1 / I2

Ширина

Дълбочина

MX multi-pro 6V18/22-S

18/22 kW

24/27 A

600

600

MX multi-pro 6V22/30-S

22/30 kW

27/35 A

600

600

MX multi-pro 6V30/37-S

30/37 kW

35/43 A

600

600

MX multi-pro 6V37/45-S

37/45 kW

43/54 A

600

600

MX multi-pro 6V45/55-S

45/55 kW

54/62 A

600

600

MX multi-pro 6V55/75-S

55/75 kW

62/84 A

600

600

MX multi-pro 6V75/90-S

75/90 kW

84/104 A

600

600

MX multi-pro 6V90/110-S

90/110 kW

104/125 A

600

600

MX multi-pro 6V110/132-S 110/132 kW

125/150 A

600

600

MX multi-pro 6V132/160-S 132/160 kW

150/180 A

600

600

MX multi-pro 6V160/200-S 160/200 kW

180/220 A

600

600

MX multi-pro 6V200/250-S 200/250 kW

220/290 A

800

600

MX multi-pro 6V250/315-S 250/315 kW

290/355 A

800

600

MX multi-pro 6V315/400-S 315/400 kW

355/420 A

800

600

MX multi-pro 6V400/500-S 400/500 kW

420/543 A

1200

600

MX multi-pro 6V500/630-S 500/630 kW

543/675 A

1200

600

MX multi-pro 6V630/800-S 630/800 kW

675/840 A

1200

600

Височина

IP54 с мрежи на филтъра и допълнителен
вентилатор 2260 мм

Изход на
двигателя

>pDRIVE<

IP23 с капак за въздушния поток 2155 мм
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HUDH

Напрежение на мрежата 690 V -15% +10% 50 Hz, за TT, TN или IT мрежи
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Работа на инверторите >pDRIVE< MX eco & pro
Матричен пулт за управление
Благодарение на нашия дългогодишен опит в областта на разработване на честотните инвертори, ние
можем да Ви предложим едно устройство, с което можете да се запознаете изключително добре за
много кратко време.
Програмирането на честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro не изисква специални условия и има
за цел улесняване на използването му. Вие можете да получите обща картина на устройството във
всеки един момент.
Пултът на >pDRIVE< MX eco & pro комбинира функция и конструкция и затова изпълнява няколко задачи:

• Параметризация:
До навигацията вътре в матричния параметър, в който се съдържат наличните параметри, се стига
чрез избиране на функционален бутон F2 "MATRIX". Желаните настройки се задават за много
кратко време посредством бутон Matrix и команда ESC (функционален бутон F3). По време на
работа няма нелогични стъпки в програмата и сложни зависимости.
Функция на дисплея на пулта при автоматично и ръчно управление

Готов

Работа

Грешка

f: +45.80 Hz
Ref: +45.8 Hz
f = f етал

I: +143 A
Loc/Rem

MATRIX

Клемореди

Статус на дисплея
Показани са три актуални избираеми
стойности както и източника на
управление
Три функционални бутона с показване на
наличните функции

Команди за управление и бутон Matrix за
задаване на еталон при ръчно
управление

Достъпни клемореди за високо качество
на автоматичното управление
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• Ръчно управление:
Функционалният бутон F1 позволява безопасно превключване на ръчно управление. Управлението
се извършва посредством 4 бутона и практичният бутон Matrix предопределя желаната еталонна
стойност.
Ръчното управление също може да бъде заключено, ако не е разрешено по съображения за
сигурност.

HUDH

• Функция на дисплея:
Големият ясен и четлив LCD (течно-кристален дисплей) показва най-актуалния статус на
инвертора в ясен текст, три избираеми актуални стойности и точен активен вариант на
управление.
Целият показан на дисплея текст се променя съобразно зададения език.

Пултът при параметризация
Инверторите >pDRIVE< MX eco & pro са уникални и особено практични при задаване на параметри.
Желаните функции и характеристики на устройството могат да бъдат избрани много бързо и
безпроблемно поради добре структурираната матрична повърхност и ясното описание на параметрите,
които се показват междувременно. За много кратко време Вие оптимизирате работата на задвижването
на машината.
Задаването на параметрите става лесно с функционален бутон "MATRIX" и може да бъде отменено по
всяко време с едно натискане на функционален бутон F2 "HOME".
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HUDH

Готов
Работа
Грешка
0A
Стоп
D4 Логически изходи
D4.08 DO4 избор
0 - Не се използва
✓ 1 - Готов
2 - Работа
Enter
Home
Esc

Дисплеят се адаптира изключително
добре към ситуацията и затова остава
винаги ясно организиран.
Три функционални бутона оптимизират
функционалността при задаване на
параметрите.
Необходими са само няколко импулса на
бутон Matrix, за да се зададат желаните
стойности на параметрите.

>pDRIVE< MX eco & pro Matrix позволява
бързо разпределение на желаните
параметри.
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Философия Matrix
Тайната на oпростеното и бързо задаване на параметрите на устройствата >pDRIVE< MX eco & pro не е
в безкрайно дългия списък или многоразклонената структура, а в ясната матрица с лесно разпознаваеми
символи.
Така самите параметри са организирани в третото измерение.

В ниво Matrix първата желана линия Matrix и след това функцията
могат да бъдат избрани с бутон Matrix (напр. шина D1). В
последствие може да се избере съответния параметър и да се
регулира с повторно натискане на бутон Matrix.

Със стрелките се избира позицията, която трябва да се промени,
след което се задава с бутон Matrix. Повторното натискане на бутон
Matrix запазва променената стойност.
С функция ESC бутон F3 Вие можете да се върнете обратно стъпка
по стъпка, за да изберете следващия параметър.
За да спрете незабавно задаването на параметрите, е необходимо
само едно натискане на функционален бутон F2 "HOME".

Допълнителни предимства на философията Matrix на инверторите >pDRIVE< MX eco & pro:
• Разпознаване, задаване и точно извикване на всички функции и промяна на настройките става полесно посредством точни и ясни пиктограми.
• Всички параметри имат ясен буквено/цифров код както и име на параметъра на няколко езика
• Възможностите за настройка на списъка с параметри имат в допълнение цифрова стойност, за да
гарантират по-бърза настройка и проверка.
• При поискване се показват само параметри, чиято съответна функция е активна (напр. защита на
двигателя) или чиято съответна опция е включена (напр. разширение клеморед).

20

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Група параметри

Предварителни настройки
Нашите инвертори >pDRIVE< MX eco & pro са оборудвани с интелигентни предварителни настройки за
всички стандартни приложения, за да се гарантира бързо стартиране. Експертите-потребители ценят
възможността да съхраняват своите собствени настройки с архивиращата памет.
>pDRIVE< MX eco & pro включват 4 предварително зададени макроса приложения и една архивираща
памет:
Macro M1
Предварителните настройки на параметъра се оптимизират за стандартни задвижвания с
конвенционално управление посредством клемореди (фабрична настройка)
Macro M2
>pDRIVE< MX eco:

>pDRIVE< MX pro:

Предварително зададените параметри за
употреба на вграден PID контролер и
конвенционално управление (типично за помпи,
вентилатори и компресори)

Предварително зададени параметри за кранови
задвижвания със спирачно устройство
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Macro M3
>pDRIVE< MX eco:

>pDRIVE< MX pro:

Предварително зададените параметри за
задвижвания в каскадно свързване и с PID
контролер

Предварително зададените параметри за
задвижвания с управление на скоростта в
Master/Slave свързване

Macro M4
Предварително зададените параметри за управление на задвижването посредством полеви шини
"Profibus DP"
Архивираща памет
Последното приложение на параметрите може да се запази в архивиращата памет и да се извика
по всяко едно време. Алтернативно тази област на паметта, която се превключва външно, може да
се използва като втори набор параметри за всички приложения на параметрите.
Когато избирате макрос, подходящите функции се активират автоматично, параметрите са
оптимизирани и клеморедите са със зададена конфигурация. В същото време се осигурява "Кратко
меню", в което се отчитат най-важните параметри.
Това кратко меню може да се променя по всяко едно време и може да остане достъпно за целенасочен
ограничен достъп до параметрите, докато другите настройки са заключени (вижте функция "Заключване
на параметър", стр. 304).

Функции софтуер
Инверторите >pDRIVE< MX eco & pro включват разширени стандартни функции за различни задачи както
и многобройни специални функции за специфично регулиране на задвижването.
Списък с най-важните функции е предоставен в "Функции", стр. 253.
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PC софтуер Matrix 3
Лесният за управление мощен PC софтуер Matrix 3
представлява един нов етап от подобряването на
функционалността на устройствата >pDRIVE< MX eco & pro.
Базиран на познатото Windows-поле и безспорно доказаната
функционалност на Matrix 2.0 PC софтуер, той предлага много
на брой инструменти за значително по-бързо пускане в
действие и за по-безопасно архивиране на настройките на
параметрите. Обърнато е специално внимание на ясната
организация на дисплея и съвместимостта на параметрите на
задвижването.

Посредством параметър - Upload и Download,
настройките на устройството могат да бъдат
архивирани или отпечатани като индекси. За бързо
разпознаване
на
специфичните
стойности
на
настройките, индексът параметри може да бъде
сравнен с фабричните настройки или с друг индекс
параметри.
Разширените възможности за настройване са ясно
показани на схематични диаграми, които се създават
онлайн. По този начин Вие получавате бързо обща
картина на активните функции и управляващи сигнали.
Вие получавате също интелигентна помощ в случай на
проблем: >pDRIVE< MX eco & pro създават подробен
набор данни за всяка грешка. Matrix 3 безпроблемно
разпознава и архивира грешките в паметтта на
грешките.
Съществуващото вградено устройство за отчитане на
стойностите е точният инструмент за пускане в
действие. В режим реално време могат да се записват
свободно-избираемите аналогови и цифрови състояния
по време на работа и в един по-късен етап могат да
бъдат анализирани. Вграденият тригер е изключително
полезен особено за анализ на непланирани аварии.
Разчитането на стойностите от "Регистратор на данни"
(регистрираните данни се съхраняват в три избираеми
дименсии) осигурява допълнителни възможности за
анализ на задвижването или на целия процес (вижте
функция "Регистратор на данни", cтp. 262).
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Краткият потребителски интерфейс е също на
разположение на екрана на вашия компютър. Всички
параметри могат да бъдат отменяни онлайн и
променяни, ако това е необходимо. Показването на
възможностите за настройка и границите на всеки един
параметър правят настройването по-лесно. Подробно
описание на функцията може да намерите с F1.

HUDH

Многобройните индикации на входовете и изходите за
управление, както и на цялата задвижваща верига,
изключително улесняват пускането в действие, откриването и
отстраняване на проблеми.

Обща спецификация
Общо

Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro използват модерни компоненти и решения за управление
на асинхронни трифазни и синхронни трифазни двигатели. Това дава възможност за конструкция с
изключително компактен дизайн и лесни за употреба от потребителя характеристики.
Нашата висока степен на загриженост за качеството се простира от спазване на основни изисквания
посочени в спецификацията на продукта, през разработване на охладителната система, механичната
конструкция, електрическата схема на веригата и индивидуалните функции, до производството на
самото устройство. Това ниво на качество се гарантира също дългосрочно като се използват
съответните системи за управление на качеството в индивидуалните дейности и се сертифицира всяка
година от независими органи в съответствие с DIN EN ISO 9001.
Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco са подходящи за задвижвания на двигатели в двете посоки на
генериране на енергия. Има функция "спиране на двигателя" за бързо спиране на задвижването, което
позволява бързо намаляване на скоростта без да се използват допълнителни компоненти.
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Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro са подходящи и за динамични задвижвания на двигатели в
двете посоки на въртене и двете посоки на енергията. Те могат да премахнат акумулираната спирачна
енергия посредством външен спирачен резистор или да върнат енергията отново в мрежата като
свържат захранващото/регенериращото устройство >pDRIVE< LX plus последователно.
Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro са независими функционални устройства с вътрешно
подаване на управлението и необходимата вентилация. Те имат вграден светодиоден пулт и
разширение клеморед за управление. Свалящият се пулт за управление Matrix осигурява оптимално
улеснение при работа посредством голям LCD дисплей и бутон Matrix.

J

VМрежа

DC Предвар.зареждане

VDC

J

IGBTs

IДвигателr VДвигател

Управление на двигателяl /Захранващо табло (основна-електроника)

ISL Вътрешно серийно свързване)

(Галванична изолация)

Работно табло (Потребителски интерфейс)

Вътрешна

Опционни платки

bus
Разширение клеморед
Profibus, DeviceNet, ...

Етал. стойности Цифрови сигнали RS 485 / PC
LCD
Акт. Стойности Входящи/Изходящи Modbus
Пулт за управление
CANopen

В зависимост от местните условия и изискванията към задвижването, основното устройство може или
трябва да бъде допълнено с някои опции. Има опции за път на захранването, опции за управление и
работа, както и механични опции.
Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro отговарят на съответните международни стандарти и
наредби на EN-стандарт, IEC-стандарт до UL и CSA наредби.
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Качество
„CE” маркировка
Всички устройства и задвижвания могат да причинят електромагнитни смущения или те самите да са
повлияни от такива. Поради тази причина те са предмет на директивата за Електромагнитна
съвместимост (EMC) 2004/108/EC от 1.1.1996.
Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro имат работно напрежение, което е в обхвата от
50...1000 V AC или 75...1500 V DC. Поради тази причина те са също предмет на Директива за ниско
напрежение 2006/95/EC от 1.1.1997.
С филтрите за радиосмущения, които са вградени в честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro,
устройствата отговарят на EN 61800-3 и EN 50178.
Честотните инвертори се възприемат като машини, които нямат нито една механично задвижвана част.
Поради тази причина те не са предмет на директива „Машини” 2006/42/EC.

Идентификационната табелка на честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro има маркировка „CE”. За
да се достигнат съответните граници, е необходимо да се следват инструкциите за монтаж.

HUDH

Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro са продукт с ограничена продажба в съответствие
с IEC 61800-3. В жилищна среда този продукт може да причини радиосмущения, при което
потребителят е длъжен да вземе съответните мерки.

− Честотните инвертори имат RFI филтър за работа в индустриална среда (MX eco 4V & pro 4V за
жилищна среда до 5.5 kW). Ако кабелите на двигателя са дълги и са предвидени за употреба в
жилищна среда, е необходимо монтиране на допълнителен външен филтър, за да се намалят
токовите хармоници в мрежата причинени от постояннотоковото свързване.
− Монтиране върху добре заземена метална конструкция с добро HF свързване между кабелите на
мотора, екрана и филтъра
− Използване на екранирани кабели на мотора, подходящо свързване на кабелите на мотора в двата
края и правилно разполагане в затворен и свързан метален канал
− Използване на изходен филтър към мотора при много дълги кабели на мотора
− Използване на подходящо свързване на екранираните кабели за управление
− Заземяване на честотен инвертор поради съображения за сигурност с кабел с минимално сечение
10 мм2
− Отделяне на кабелите на мотора от другите кабели, особено от управлението на електрическата
мрежа
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Предписания за монтаж

Продуктов стандарт EMC (Електромагнитна съвместимост) за PDS
(Системи за задвижване) EN 61800-3
Продуктовият стандарт EN/IEC 61800-3 издание 2 е специално за честотни инвертори. Този стандарт
има приоритет над съществуващите общи стандарти. Ако задвижването се монтира в друго устройство,
за което има отделен EMC продуктов стандарт, тогава се прилага последния.
Целта на Директивата за електромагнитна съвместимост 2004/108/EC е възможността електрическият и
електронният монтаж да работят задоволително в тяхната електромагнитна среда без да оказват
влияние върху заобикалящата среда или други натоварвания на същото място.
Поради тази причина, Продуктовият стандарт за Системите за задвижвания съдържа както допустимите
интерферентни граници така и изискванията към необходимото интерферентно съпротивление.
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Стандартът за задвижвания EN 61800-3 покрива цялото устройство от мрежовото захранване до вала на
двигателя.

BDM:

Base-Drive-Module

Основното задвижване се състои от силова част и електроника за
управление (т.е. честотен инвертор – вградено устройство)

CDM: Complete-Drive-Module

Задвижващи модули, които се състоят от BDM (основно задвижване) и
разширения, ако има такива (напр. табло, което включва филтър RFI,
AMF, линеен контактор, ...)

PDS:

Задвижваща система, която се състои от CDM (задвижващ модул) и
двигател, кабели на двигателя, местно управление,
силов трансформатор, ... (напр. цялото електрозадвижване на
машината)

Power-Drive-System

Разграничаването по отношение на метода на продажба и обхвата на приложение е основно за
работата с честотните инвертори.
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Използване в жилищна среда
Задвижванията са свързани с междинен трансформатор към електрозахранващата мрежа, която
захранва също жилищните среди. Стандартът за това приложение се нарича "първа среда".
Реалните граници за радиосмущенията са много ниски и могат единствено да бъдат спазвани, ако се
следват инструкциите за монтаж.
Категория C1
Използване в жилищни среди със свободна продажба (неограничено потребление за всеки)
Проводими радиосмущения

честотно излъчване

Допустимите граници на радиосмущенията са
съобразени с прилагания стандарт EN 55011 клас Б;
напр. 66-56/56/60 dB(μV) квази-максимум и 30/37
dB(μV/m) на разстояние от 10 м.
Категория C2
Използвани в жилищни среди с ограничени продажби (само EMC квалифицирани препродавачи)
честотно излъчване

Всички задвижвания трябва да са съобразенис
границите на радиосмущенията на предходния клас A
група 1.

HUDH

Проводими радиосмущения
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т.e. 79/73/73 dB(μV) квази-максимум и 40/47 dB(μV/m)
на разстояние от 10 м
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Използване в промишлена среда
Стандартът за тези области на приложение се нарича "втора среда". Това са области, които са отделени
от обществената мрежа посредством собствен трансформатор.
Употребата трябва да гарантира, че се използват компонентите за потискане препоръчани от
производителя и се спазват инструкциите за работа. Освен това, производителят трябва да предпази
свързването на силните радиосмущения в съседните електрически мрежи с ниско напрежение.
Ако съседната електрическа мрежа е обществена мрежа в жилищни среди, границите на приложение са
66-56/56/60 dB(μV) квази-максимум. В случай на промишлени електрически мрежи, колкото по-високи са
границите 79/73/73 dB(μV) квази-максимум може да бъде използван.
Освен това, необходимо е да се подобри потискането на радиосмущения, ако се засягат други
устройства. Операторът на машината отговаря за това подобрение.
Границите на защита са много по-стриктни, защото са на базата на по-високо ниво на радиосмущения.
Категория C3
Използване в промишлени среди
Проводими радиосмущения
задвижване ≤ 100 A

честотно излъчване

HUDH

За задвижвания с габарит ≤ 100 A допустимите
граници за радиосмущенията са 100/86/90-70 dB(μV)
квази-максимум и 50/60 dB(μV/m) на разстояние от
10 м (клас A група 2).
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Проводими радиосмущения
задвижване > 100 A

честотно излъчване

За задвижвания с габарит > 100 A допустимите граници
за радиосмущенията са 130/125/115 dB(μV) квазимаксимум и 50/60 dB(μV/m) на разстояние от 10 м (клас
A група 2).

Категория C4
Използване на задвижванията в промишлена среда > 1000 V или > 400 A
За тези задвижвания няма определени граници. Концепцията за електромагнитна съвместимост трябва
да съответства на планирането на проекта.

В случай на незаземени мрежи обикновено не е възможно да се спазят границите. Филтърните
кондензатори затрудняват проследяването на грешки в изолацията и по този начин те пречат на
концепцията за буферно електрозахранване. Обаче филтрите, които са специално разработени за IT
мрежите могат да бъдат използвани, защото те също могат да доведат до силно намаляване на
проводимите радиосмущения в незаземените мрежи.
Основните изисквания за придържане към съответните граници са наблюдението
съобразяването с изискванията за монтаж и използването на препоръчителните опции.

и
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Характеристики на мрежата
Напрежение на мрежата
Устройствата >pDRIVE< MX eco & pro са разработени за следните напрежения на мрежата.
3 AC 380 V -15 % до 440 V +10 %, 50 Hz ± 5 %
3 AC 380 V -15 % до o 480 V +10 %, 60 Hz ± 5 %
Устройствата >pDRIVE< MX pro 6V са разработени за следните напрежения на мрежата:
3 AC 500 V -15 % до 690 V +10 %, 50/60 Hz ± 5 %
Съществуващото номинално напрежение на мрежата трябва да бъде зададено на инвертора
посредством параметър. Поради тази причина се получава оптимална настройка на функция за защита
от ниско напрежение.
Захранване на вентилатора

Ако го няма това напрежение, е възможно да се произведе необходимото за захранване на
вентилаторите напрежение с Опция >pDRIVE< TRAFO-BOX.

Предпазители
Честотните инвертори >pDRIVE< MX нямат предпазители на входа. Те трябва да бъдат осигурени
допълнително (вижте раздел "Мрежови предпазители и диаметър на кабелите"), за да защитят силовите
кабели от свръхнатоварване и да защитят токоизправителя на входа в случай на вътрешно късо
съединение.
Препоръчително е да се използват свръх бързи (полупроводникови) предпазители. Могат също да се
използват стандартно бързи предпазители или прекъсвачи, но токоизправителят може да се повреди в
случай на вътрешна грешка.

Спирачно устройство / Спирачен резистор
Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro имат параметри за мониторинг на спирачната мощност.
Ако спирачният резистор не е съобразен с характеристиката претоварване или местните
регулации, изискайте допълнително защитно устройство. Трябва да се монтира термично реле в
мрежата на механизма за изключване.
Правилното настройване на спирачните параметри е от основно значение за защита на спирачния
резистор по време работа. В случай на повреда на вътрешния спирачен транзистор или външното
спирачно устройство, спирачният резистор може единствено да бъде защитен посредством изключване
на захранването. Поради тази причина е необходим линеен контактор, когато използваме спирачната
функция. Освен това е препоръчително да се използва функцията "Управление линеен контактор".
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3 AC 400 V -10 % до 440 V +10 %, 50 Hz ± 5 %
3 AC 400 V -10 % до 480 V +10 %, 60 Hz ± 5 %

HUDH

Инверторите >pDRIVE< MX pro 6V90/110…6V630/800 съдържат постояннотокови охлаждащи
вентилатори. Тези вентилатори трябва да бъдат захранвани с напрежение.

Незаземени мрежи
Използването на честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro основно е във всички позволени
варианти на мрежата. Но устройствата >pDRIVE< MX pro 6V не трябва да работят в "Ъглово Заземени
Мрежи".
За незаземени мрежи (типични за промишлени мрежи) трябва да се приспособи вградения
филтър за радиосмущения посредством превключване/възстановяване на предишното
съединение. В този случай максималната позволена честота на импулси е 4 kHz.
>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75
>pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0…6V75/90

IT мрежа или
Ъглово заземяване

HUDH

TN или TT мрежа
(Фабр. Настройки)
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>pDRIVE< MX eco 4V90...4V132
>pDRIVE< MX pro 4V90/110...4V110/132
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>pDRIVE< MX eco 4V160...4V200
>pDRIVE< MX pro 4V132/160...4V160/200

>pDRIVE< MX eco 4V250...4V630

HUDH

>pDRIVE< MX pro 6V90/110...6V160/200

>pDRIVE< MX pro 4V200/250...4V500/630
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>pDRIVE< MX pro 6V200/250...6V630/800

При незаземени мрежи неизправност при заземяване в захранващата мрежа не оказва влияние върху
функционирането на инвертора. Ако се появи неизправност при заземяването на двигателя или
кабелите на двигателя, инверторът се изключва. Разпознаването силно зависи от капацитивното
съпротивление на мрежата.
По съображения за сигурност, е позволено използването само на специални RFI филтри в IT
мрежата с много слаб ток на утечки (покачване на капацитивното съпротивление).
Опцията филтър >pDRIVE< RFI не е предназначена за употреба в IT мрежи !
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Радиосмущения

Инверторите >pDRIVE< MX включват по стандарт филтър за радиосмущения. В зависимост от габарита
на устройството тези филтри отговарят на спецификациите от категория C2 или C3 съобразно
EN/IEC 61800-3.
Устройство

Категория

>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75 ... 4V4,0

C2 жилищна среда – EMC-опитен потребител
(EN 55011 клас A група 1)

>pDRIVE< MX eco & pro oт 4V5,5
>pDRIVE< MX pro 6V

C3 промишлена среда
(EN 55011 клас A група 2)

За приложения на инвертори с висока мощност в жилищна среда и в случай на кабели към двигателя с
голяма дължина, е необходимо използването на допълнителната опция филтри >pDRIVE< RFI.

HUDH

Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro са продукт с ограничена продажба в съответствие
с IEC 61800-3. В жилищна среда този продукт може да причини радиосмущения, при което
потребителят е длъжен да вземе съответните мерки.

Токови хармоници на мрежата / Изкривяване на напрежението на
мрежата

8 P01 002 BG.02/02a

Поради използване на диоден токоизправител на входа на инвертора, се генерират хармоници в тока на
мрежата, което води до изкривяване на напрежението на захранващата мрежа.
Съществуват няколко възможности за намаляване на тези токови хармоници и понижаване на целия ток
на мрежата:
− Използване на опция постояннотоков (DC) дросел >pDRIVE< DCL
Тази външна опция е възможна при >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V75 със степен на защита IP20.
За >pDRIVE< MX eco & pro от 90 kW е възможен вариант на устройството с DCL кутия, със степен на
защита IP31.
− Използване на трифазна опция дросел >pDRIVE< NDU в мрежата.
За всички устройства >pDRIVE< MX eco & pro от 4V15 (>pDRIVE< MX pro 6V от 2,2/3,0) се използва
добре приспособен дросел като външна опция.
− Инсталиране на опция филтър за токови хармоници в мрежата >pDRIVE< HF
Тази опция съществува за >pDRIVE< MX eco & pro от 4V4,0.
− 12-импулсно свързване
Захранването се извършва от отделен трансформатор с две дефазирани вторични намотки.
Стандартно следните устройства са пригодени за 12-импулсно-захранване:
>pDRIVE< MX eco 4V500...4V630
>pDRIVE< MX pro 4V400/500...4V500/630
>pDRIVE< MX pro 6V400/500…6V630/800
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12-импулсно свързване
Следните инвертори са стандартно оборудвани с два паралелни токоизправителя на входа и поради
тази причина са подходящи за 12-импулсно изправяне.
>pDRIVE< MX eco 4V500...4V630
>pDRIVE< MX pro 4V400/500...4V500/630
>pDRIVE< MX pro 6V400/500...6V630/800
Захранването е резултат от работата на отделен трансформатор с две дефазирани вторични намотки
(напр. Yy6d5).
На входната страна на трансформатора петият и седмият токови хармоници на практика не същесвуват
заради промяна в намотките му.

Линейните дросели или алтернативните
DC-дросели (не за MX pro 6V) са
необходими единствено, ако
трансформаторът се използва за няколко
инвертора или мощността на
трансформатора е значително по-голяма
от мощността на инвертора (вижте раздел
"Мрежов импеданс / Ток на късо
съединение", стр. 32).

В случай на 12 импулсно свързване, филтрите за радиосмущения, които са стандартно вградени
в >pDRIVE< MX eco & pro, трябва да се свържат повторно с настройка "IT мрежа".

Мрежов импеданс / Ток на късо съединение
Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro са конструирани съобразно максималния позволен ток на
късо съединение на захранването (за стойностите вижте техническата информация на съответния
честотен инвертор).
Като се използват дросели (опция >pDRIVE< DCL или опция >pDRIVE< NDU) са възможни
значително по-високи мощности на мрежата, без това да повлияе на безопасната работа на
инвертора.

Системи за коригиране на коефициента мощност
Честотните инвертори създават токови хармоници в захранващата мрежа. Ако се използва система за
коригиране на коефициента мощност, техните кондензатори допълнително се подлагат на напрежение
от хармониците.
За защита от претоварване ние препоръчваме инсталиране на дросели към тези части.
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*)
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Трансформаторът трябва да спазва следните допустими стойности, за да гарантира постоянен
режим на потока: Допустими граници на предавателно число ± 0.3 % от rNOM
Допустимо напрежение при късо съединение ± 5.0 % от vSC_NOM
Номиналното изходящо напрежение на трансформатора е определено при работа без
натоварване. Поради тази причина стойността трябва да бъде с прибл. 5 % по-висока
номиналното напрежение на задвижването

Степен на превключване
Инверторите >pDRIVE< MX eco & pro могат да бъдат директно включвани и изключвани като се използва
линеен контактор, който може лесно да бъде управляван посредством релеен изход на инверторите.
В случай на чести команди за стартиране/спиране се препоръчва това да става посредством цифров
вход на управление (или посредством серийна шина) директно към електрониката на инвертора.
С помощта на проверено управление на входа "PWR" "Безопасно спиране" на устройството е
гарантирано имайки предвид категорията за безопасност съобразно EN 954-1 (и IEC/EN 61800-52 проект). По този начин линейният прекъсвач или контактора на двигателя могат да бъдат
защитени.
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HUDH

Допълнителна информация е предоставена във функцията „безопасно спиране” (safe standstill).
Управление на инвертора

Степен на превключване

Инверторът се управлява посредством свързване и
изключване на напрежението в мрежата.

макс. 60 превключвания на час
(категория за безопасност 1, категория за
спиране 0)

Както по-горе, но с постоянно захранване
вентилаторите на устройството (възможно само за
MX eco 4V132...4V630, MX pro 4V110/132…4V500/630 и
MX pro 6V90/110…6V630/800)

зависи само от линейния контактор

Изключване на двигателя посредством контактор на
двигателя

Зависи от контактора на двигателя
(категория за безопасност 1, категория за
спиране 0)

Команди за ел. стартиране/спиране посредством
цифрови входове на инвертора

условно

Електронно заключване на инвертора посредством
контрол на входа PWR "Безопасно спиране"

условно
(категория за безопасност 3, категория за
спиране 0 или 1)

Вентилаторите на устройството се управляват автоматично съобразно командата за стартиране
и температурно зависимото забавяне на спирането (вижте функцията "Контрол на вентилатор",
Параметър B3.41)
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Защита на устройството
Отговорности
Потребителят се задължава да работи с честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro
съобразно концепцията за защита и безопасност на устройството или машината.
Всички посочени препоръки за монтаж и забележките свързани с планирането, трябва да се приемат
като предложения, които трябва да се адаптират към местните условия и предписанията свързани с
монтирането и употребата.
Това особено се отнася за указанията за безопасност на устройството, наредбите за електромагнитна
съвместимост (EMC) и общите наредби за защита на човека.

Честоти > 60 Hz

По принцип можете да се обърнете към производителя на двигателите. Обикновено, от 4- до 8-полюсни
двигатели са подходящи за работа до 100 Hz.

HUDH

За управление на двигатели и задвижвания с честоти по-високи от 60 Hz проверете дали всички
изолзвани компоненти също отговарят на изискванията.

Всички индукционни устройства като релета, контактори, магнитни спирачки и др. трябва да
бъдат оборудвани със защитна схема за високо напрежение. Това предпазва от повреди на
стандартното управление на устройството както и на полевите шини.
Трябва да се осигури защитен диод за DC вериги на управление.
За AC вериги на управление е за предпочитане да се използва R/C верига пред верига с варистори,
защото при R/C веригата се намаля не само пиковото високо напрежение, но също и времето за
покачване.

Прекъсвач за загуби от утечки към земя
Работата на честотните инвертори, и особено онези с допълнителни филтри за радиосмущения
>pDRIVE< RFI и екранирани кабели на двигателя, е съпроводена с утечки на ток към земя.
Токът на утечка зависи от:
• дължината на кабелите на двигателя
• начина на позициониране и дали кабелът на двигателя е екраниран или не
• зададената импулсна честота
• използването на допълнителен филтър за радиосмущения >pDRIVE< RFI
• заземяването на двигателя при мястото на инсталиране (заземен или не)
Може да се създаде едно неволно задействане на линейния прекъсвач при загуби от утечки към
земя, особено в момента на включване на кондензаторите на филтрите. Също така, земното
съпротивление може да причини неправилно задействане по време на работа.
От друга страна, възможно е да се блокира задействането чрез DC компоненти, което се създава
от изправянето на мрежовото напрежение на входа на инвертора.
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Защитна схема при високо напрежение

Ето защо трябва да спазвате следното:
• Използвайте само линейни прекъсвачи за защита при загуби от утечки към земя с кратковременно
забавяне и чувствителни към импулсен ток, със значително по-висок ток на задействане.
• Останалите натоварвания трябва да бъдат защитени с отделни линейни прекъсвачи за загуби от
утечки.
• Линейните прекъсвачи за защита при загуби от утечки към земя срещу инвертора не осигуряват
абсолютно надеждна защита в случай на пряк контакт!! Поради тази причина те трябва винаги да
се използват заедно с други средства за защита.
• Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro нямат функция за ограничаване на тока (в случай
на загуби от утечки на ток), поради което те не нарушават защитното заземяване.
В зависимост от външните условия, токът от утечки в устройство с големи дължини на кабела може да
бъде много повече от 100 mA !!
Вградената защита за откриване на загуби от утечки към земя няма функция за ограничаване на
тока. Тя е за защита на устройството, а не на човека.

HUDH

Автоматично рестартиране
Вътрешната функция "автоматично рестартиране" задейства автоматично включване на инвертора след
всяко включване към мрежата или последвало превключване без да се прекъсва електрозахранването.
Това е важна и полезна функция, която увеличава надеждността, особено на устройства, които не са
интегрирани в управлението на устройството посредством система от полеви шини.
Автоматичното рестартиране става в случай на:
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• Включване в захранващата мрежа (само в случай на двупроводно управление и в зависимост от
избрания режим на работа при ниско напрежение)
• след прекъсване на захранването на мрежата (само в случай на двупроводно управление и в
зависимост от избрания режим на работа при ниско напрежение)
• приключване режим готовност
• след всяко потвърждение за грешка (само в случай на двупроводно управление – в зависимост от
степента)
• след бързо или аварийно спиране (само в случай на двупроводно управление – в зависимост от
степента)

Заключване на честотния инвертор
Устройствата >pDRIVE< MX eco & pro включват стандартна защитна функция "Безопасно спиране"
(Отстраняване на захранването, сертификат No. 72148-2 /2006), което предпазва от неволно стартиране
на двигателя. Тази функция в комбинация с правилно електрическо свързване е в съответствие с
машинен стандарт EN 954-1 категория 3, стандарт IEC/EN 61508 SIL2 и стандарт за система за
електрозадвижвания IEC/EN 61800-5-2.
Допълнителна информация за тази защитна функция е предоставена в раздел "Безопасно
спиране", cтp. 307.
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Включване и изключване на двигателя
Алтернативно при използването на клема за управление PWR "Безопасно спиране", може да се монтира
авариен прекъсвач или контактор на двигателя за включването или изключването му. Понеже
инверторът разпознава съответната степен на превключване, не съществува риск от повреда или
грешка при изключването.
След свързване, двигателят се рестартира посредством функцията “Търсене на скорост”.
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HUDH

Допълнителна информация е предоставена в раздел "Мотор управление на контактора",
cтp. 297.
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>pDRIVE< MX eco 4V
MX eco 4V

За стандартни задвижвания в
строителството, селищата и
промишлеността
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HUDH

Пазарът за стандартни задвижвания с управление на скоростта
изисква опростени здрави устройства.
>pDRIVE< MX eco отговаря на това изискване. Обхватът на
приложение започва от вътрешни водопроводни инсталации,
напоителни съоръжения, индустриални помпи и задвижвания за
нагнетателни вентилатори с променлив въртящ момент до
компресори, инсталации за повдигане на вода и задвижвания за
екструдер с постоянен въртящ момент.

Разширен стандартен монтаж и мултифункционална употреба
Характеристика

Преимущества

Справка

Вграден RFI филтър

Не се изисква допълнително пространство и не се отразява в
цената за монтаж

Cтр. 154

Цифров вход PWR
"Безопасно спиране"

Предпазва от неволно стартиране на двигателя и гарантира
безопасността на машината и обслужващия персонал.

Cтр. 307

Разширени опции

Стандартни решения за приспособяване на >pDRIVE< MX eco
към различни приложения, много на брой допълнителни опции
Cтр. 187
и опции, които заемат малко място и не се отразяват в цените
за монтаж.

Монтаж на стена в
IP21 / IP31

Компактно устройство за монтиране към стена с клемна кутия
като по-евтина алтернатива за монтажа в табло

Cтр. 243

Фланцово монтиране

Силовата част на инвертора, със степен на защита IP54, е
разположена извън таблото, посредством което се
минимизира допълнителното покачване на температурата.

Cтр. 246

Оптимизиран за монтаж
в стена

>pDRIVE< MX eco са подходящи за всеки тип табло избрано от
клиента. Стандартните елементи са на лице за
Cтр. 148
осъществяването на температурна оптимизация на таблата
със степен на защита IP54.
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Потребителски интерфейс
Характеристика

Преимущества

Справка

Матричен параметър

Няма безкрайно дълъг списък параметри с усложнена
структура, а параметрите са ясно организирани логически в
матрична форма съобразно тяхната функция

Cтр. 20

Опростено и бързо пускане в експлоатация и параметризация
Матричен потребителски посредством навигация с бутон Matrix вътре в матричния
интерфейс
параметър на графичния свалящ се матричен пулт за
управление
PC софтуер

Свободна PC програма Matrix 3 за пускане в експлоатация,
програмиране, документиране и анализ

Cтр. 18

Cтр. 22

Входове и изходи за практически всички изисквания.
Възможности за
Стандартно вграден Modbus и CANopen интерфейс. Опционни Cтр. 198
свързване и комуникация
платки за всички обичайни полева шина системи.
Разширени функции на
софтуера

Гъвкаво адаптиране към всички нужди на приложението. Няма
Cтр. 253
външни компоненти като релета, PLC и инструменти за
мониторинг и намелени разходи за монтаж

Преимущества

Продуктова гама за всички приложения. По този начин се
Голяма мощност и широк
гарантират стандартизираните интерфейси, намаляване
обхват на мощността
разходите за обучение и опростен резервен инвентар

Справка
Cтр. 28

Солидна конструкция на
силовата част и дяла за
управление

Висока надеждност при неблагоприятни условия на средата.
Силовата част е конструирана в IP54, охлаждащият въздух на
дяла за управление и силовата част са напълно отделени,
печатните платки са лакирани.

Cтр. 137

Интелигентно
ограничаване и
концепции за защита

Висока ефективност и по-малко прекъсвания на процеса.
Инверторът, двигателят и приложението са оптимално
защитени.

Cтр. 326

Управление на
вентилатора

Вентилаторите на инвертора се изключват автоматично,
когато не е необходимо охлаждане. По този начин се
удължава живота на вентилаторите както и се намалява
консумацията на енергия и шума.

Cтр. 281

Индиректно свързано
управление на
клеморедите

Безопасна и надеждна работа съобразно EN 50178 PELV

Cтр. 174

Международно
одобрение

Обхват продукти, които отговарят на най-важните одобрения
като CE, UL и CSA и които могат да се използват като
международни.

Cтр. 137

Полезни функции
Каскадно управление, спирачка на двигателя, бързо търсене на скорост и 44 допълнителни
функции, които са включени в обхвата на работата на инвертора >pDRIVE< MX eco. Tе са
описани ясно в раздел "Функции", стр. 253.
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Характеристика

HUDH

Промишлено реализирана конструкция

Спецификация
Техническа информация
Гамата от честотни инвертори >pDRIVE< MX eco е предназначена за високо продължително
натоварване при същевременно добра динамична възможност за претоварване.
Номиналната мощност е според номиналната мощност на IEC двигател.
Пример

>pDRIVE< MX eco 4V 315

HUDH

Номинална
315 kW
мощност:
120% за 60 сек. в 10 мин.
Претоварване: 135% за 2 сек. в 30 сек.
380...480 V мрежово напрежение
Линия продукти >pDRIVE< MX eco
Семейство продукти >pDRIVE< MX
Вход
Напрежение
Честота
Свръхнапрежение клас
Изход
Метод за управление

8 P01 002 BG.02/02a

Напрежение
Свръхнатоварване
Носеща честота
Честота / Базова честота
Защита късо съединение
Конструкция
Охлаждане
Резолюция честота,
цифрова
Точност на скоростта

380 V -15% до 480 V +10% за TT, TN или IT мрежи *)
50 / 60 Hz ±5 % *)
Клас III според EN 50178
Безсензорно векторно управление, V/f характеристика
3 AC 0...100% напрежение на мрежата, динамично стабилизиране на
напрежението
20 % за 60 секунди на 10 минути, 35 % за 2 секунди
MX eco 4V0,75...4V75:
4 kHz, регулируема от 2...16 kHz
MX eco 4V90...4V630:
2.5 kHz, регулируема от 2...8 kHz
0...300 Hz / 25...300 Hz, регулируема
Всички полюси са защитени от късо съединение и грешка при
заземяване посредством изключване при свръхток
Вградено устройство за вертикален монтаж
задължително
0.01 Hz / 50 Hz, стабилност честота: ±0.01 % / 50 Hz
U/f режим:
VC без обратна връзка по скорост

честота на плъзгане
0.3 x честота на плъзгане

Механична сила

Вибрации

Шок

Според IEC/EN 60068-2-6
MX eco 4V0,75...4V75: 1.5 мм при 3...13 Hz, 1 g при 13...200 Hz
(3M3 според IEC/EN 60721-3-3)
MX eco 4V90...4V630: 1.5мм при 3...10 Hz, 0.6 g при 10...200 Hz
(3M3 според IEC/EN 60721-3-3)
Според IEC/EN 60068-2-27
MX eco 4V0,75...4V75: 15 g за 11 ms (3M3 според IEC/EN 60721-3-3)
MX eco 4V90...4V160: 7 g за 11 ms (3M3 според IEC/EN 60721-3-3)
MX eco 4V200...4V630: 4 g за 11 ms (3M2 според IEC/EN 60721-3-3)

*) Техническата информация и забележките за напреженията в мрежата са описани в раздел
"Характеристики на мрежата", стр. 28.
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Условия на средата

Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco са продукт с ограничена продажба в съответствие с IEC
61800-3. В жилищна среда този продукт може да причини радиосмущения, при което
потребителят е длъжен да вземе съответните мерки.
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Съхранение / Температура при
-25...+70°C
транспортиране
>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75: дъно, страни, предна част IP21
горна част IP41 (IP20 без защитен
капак)
Степен на защита
>pDRIVE< MX eco 4V90...4V630: страни, предна част IP31
горна част IP20 (IP31с DC кутия)
дъно IP00 (IP31 с клемна кутия)
Клас 3K3 според IEC/EN 60721-3-3 / без кондензация,
Среда клас / Влажност
макс. 95 % относителна влажност
Надморска височина
До 1000 м, извън намаляне мощност с 1 % на 100 м до 3000 м
Степен на замърсяване 2 според EN 61800-5-1
>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75: 3C1 и 3S2 според
Допустимо замърсяване
EN 60721-3-3
>pDRIVE< MX eco 4V90...4V630: 3C2 и 3S2 според
EN 60721-3-3
Клас защита
Клас 1според EN 50178
Стандарти
Устройствата са конструирани, изработени и тествани на базата на
Базов стандарт
EN 50178.
Според EN 61800-3, първа и втора среда
EMC имунитет
(IEC 1000-4-2; IEC 1000-4-3; IEC 1000-4-4; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6)
Според продуктов стандарт EN 61800-3,
EMC емисии
първа и втора среда, категория C1, C2, C3
Галванична изолация според EN 50178 PELV (Защитно супер ниско
Изолация
напрежение)
Стандарти
CE, UL, CSA, GOST
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Температура на работа

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V90: -10...+50°C
>pDRIVE< MX eco 4V110...4V630: -10...+45°C
3K3 според IEC/EN 60721-3-3
до +60°C със занижаване на номиналните характеристики

HUDH
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с 2 опционни платки

4V3,0

4V4,0

2.2
3

3.0
−

4.0
5

4.0
4.6

5.4
6.2

7.3
8.4

5.8
5.8

7.8
7.8

10.5
10.5

7.0

9.4

12.6

8.2
7.1

10.7
9

14.1
11.5

> 96.0
87
3

> 96.0
115
4

> 96.5
145
4

17

55

55

55

55

55

5

5

5

230
220
5
130
113.5
152
175
174
197
196
219

260
249
7
155
138
164
187
186
209
208
231

260
249
7
155
138
164
187
186
209
208
231

4x ∅5

4x ∅5

4x ∅5

с 1 опционна платка

≥100

4V2,2

≥10

≥100

>pDRIVE< MX eco
4V0,75 4V1,5
Номинална информация
Двигател мощност
PN [kW]
0.75
1.5
PN [hp]
1
2
Непрекъсната мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 1.6
2.8
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 1.8
3.3
Непрекъснат ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 2.3
4.1
IN 460 [A]
VN = 460 V 2.3
4.1
Максимален ток за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
2.8
4.9
Ток на входа (без дросел)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 3.7
5.8
IIN 460 [A]
VN = 460 V 3.0
5.3
Характеристики
Ефективност [%]
> 94.5 > 95.5
Загуби [W]
при IN 44
64
Прибл. тегло [кг]
3
3
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
17
17
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
43
43
Късо съединение в
5
5
мрежата [kA]
Размери
Размер A1 [мм]
230
230
Размер A2 [мм
220
220
Размер A3 [мм]
5
5
Размер B1 [мм]
130
130
Размер B2 [мм]
113.5 113.5
Размер C1 [мм]
152
152
Размер C2 [мм]
175
175
Размер C3 [мм]
174
174
Размер C4 [мм]
197
197
Размер C5 [мм]
196
196
Размер C6 [мм]
219
219
Фиксиране D1 [мм]
4x ∅5 4x ∅5

При монтаж спазвайте
минимално разстояние от 50 мм
между устройството и стената.

Ако премахнете защитен капак
IP41, устройствата могат да
бъдат монтирани без да се
оставя разстояние.
Също вижте раздел "Намаляне
на мощността", стр. 152.

Базово устройство без опционна платка
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с 2 опционни платки
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11
15

15
20

18.5
25

19.2
22

23
26

28
33

27.7
27.7

33
33

41
41

33

40

49

36.6
30.0

48
39

46
38

> 97.0
320
7

> 97.0
390
9

> 97.0
485
9

160

250

250

57

60

60

5

5

22

295
283
6
210
190
190
213
212
235
234
257
4x ∅6

400
386
8
230
210
190
213
212
235
234
257
4x ∅6

400
386
8
230
210
190
213
212
235
234
257
4x ∅6

с 1 опционна платка

≥10

При монтаж спазвайте
минимално разстояние от 50 мм
между устройството и стената.

HUDH

4V18

Ако премахнете защитен капак
IP41, устройствата могат да
бъдат монтирани без да се
оставя разстояние.
Също вижте раздел "Намаляне
на мощността", стр. 152.

Базово устройство без опционна платка
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4V15

≥100

4V11

≥100

>pDRIVE< MX eco
4V5,5 4V7,5
Номинална информация
Двигател мощност
PN [kW]
5.5
7.5
PN [hp]
7.5
10
Непрекъсната мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 9.9
12.2
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 11.4
14
Непрекъснат ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 14.3
17.6
IN 460 [A]
VN = 460 V 14.3
17.6
Максимален ток за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
17.2
21
Ток на входа (без дросел)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 20.3
27.0
IIN 460 [A]
VN = 460 V 17.0
22.2
Характеристики
Ефективност [%]
> 96.5 > 97.0
Загуби [W]
при IN 180
220
Прибл. тегло [кг]
5.5
5.5
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
110
110
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
56
56
Късо съединение в
5
5
мрежата [kA]
Размери
Размер A1 [мм]
295
295
Размер A2 [мм]
283
283
Размер A3 [мм]
6
6
Размер B1 [мм]
175
175
Размер B2 [мм]
158
158
Размер C1 [мм]
164
164
Размер C2 [мм]
187
187
Размер C3 [мм]
186
186
Размер C4 [мм]
209
209
Размер C5 [мм]
208
208
Размер C6 [мм]
231
231
Фиксиране D1 [мм]
4x ∅6 4x ∅6

HUDH
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с 2 опционни платки

4V37

30
40

37
50

46
53

55
63

66
66

79
79

79

95

66
56

84
69

> 97.0
980
26

> 97.0
1180
26

200

200

64

64

22

22

550
529
11
240
206
243
266
265
288
287
310
4x∅6

550
529
11
240
206
243
266
265
288
287
310
4x∅6

с 1 опционна платка

≥100

4V30

≥10

≥100

>pDRIVE< MX eco
4V22
Номинална информация
Двигател мощност
PN [kW]
22
PN [hp]
30
Непрекъсната мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 33
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 38
Непрекъснат ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 48
IN 460 [A]
VN = 460 V 48
Максимален ток за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
58
Ток на входа (без дросел)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 50
IIN 460 [A]
VN = 460 V 42
Характеристики
Ефективност [%]
> 97.0
Загуби [W]
при IN 720
Прибл. тегло [кг]
19
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
200
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
60
Късо съединение в
22
мрежата [kA]
Размери
Размер A1 [мм]
420
Размер A2 [мм]
403
Размер A3 [мм]
8,5
Размер B1 [мм]
240
Размер B2 [мм]
206
Размер C1 [мм]
213
Размер C2 [мм]
236
Размер C3 [мм]
235
Размер C4 [мм]
258
Размер C5 [мм]
257
Размер C6 [мм]
280
Фиксиране D1 [мм]
4x∅6

При монтаж спазвайте
минимално разстояние от 50 мм
между устройството и стената.

Ако премахнете защитен капак
IP41, устройствата могат да
бъдат монтирани без да се
оставя разстояние.
Също вижте раздел "Намаляне
на мощността", стр. 152.

Базово устройство без опционна платка
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с 2 опционни платки
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4V75

55
75

75
100

80
92

111
128

116
116

160
160

139

192

120
101

167
137

> 97.0
1560
44

> 97.0
2320
44

400

400

64

64

22

22

630
604,5
15,5
320
280
290
290
312
311
334
4x∅9

630
604,5
15,5
320
280
290
290
312
311
334
4x∅9

с 1 опционна платка

≥100

4V55

≥10

≥100

HUDH

При монтаж спазвайте
минимално разстояние от 50 мм
между устройството и стената.

Ако премахнете защитен капак
IP41, устройствата могат да
бъдат монтирани без да се
оставя разстояние.
Също вижте раздел "Намаляне
на мощността", стр. 152.

Базово устройство без опционна платка

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< MX eco
4V45
Номинална информация
Двигател мощност
PN [kW]
45
PN [hp]
60
Непрекъсната мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 65
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 75
Непрекъснат ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 94
IN 460 [A]
VN = 460 V 94
Максимален ток за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
113
Ток на входа (без дросел)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 104
IIN 460 [A]
VN = 460 V 85
Характеристики
Ефективност [%]
> 97.0
Загуби [W]
при IN 1360
Прибл. тегло [кг]
44
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
400
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
64
Късо съединение в
22
мрежата [kA]
Размери
Размер A1 [мм]
630
Размер A2 [мм]
604,5
Размер A3 [мм]
15,5
Размер B1 [мм]
320
Размер B2 [мм]
280
Размер C1 [мм]
290
Размер C3 [мм]
290
Размер C4 [мм]
312
Размер C5 [мм]
311
Размер C6 [мм]
334
Фиксиране D1 [мм]
4x∅9

HUDH
8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< MX eco
4V90
4V110
Номинална информация
Двигател мощност
PN [kW]
90
110
PN [hp]
125
150
Непрекъсната мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 124
149
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 143
171
Непрекъснат ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 179
215
IN 460 [A]
VN = 460 V 179
215
Максимален ток за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
215
258
Ток на входа (с опция >pDRIVE< DCL-BOX)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 158
188
IIN 460 [A]
VN = 460 V 143
168
Характеристики
Ефективност [%]
> 97.5
> 97.5
Загуби [W]
при IN 2210
2810
Прибл. тегло [кг]
60
60
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
400
400
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
61
61
Късо съединение в
50 1.)
50 1.)
мрежата [kA]
Размери
Размер A1 [мм]
Размер A2 [мм]
Размер A3 [мм]
Размер B1 [мм]
Размер B2 [мм]
Размер C1 [мм]
Размер C3 [мм]
Размер C4 [мм]
Фиксиране D1 [мм]

680
650
15
310
250
377
377
392
4x ∅11.5

с 2 опционни платки

680
650
15
310
250
377
377
392
4x ∅11.5

4V132

4V160

132
200

160
250

179
206

218
250

259
259

314
314

311

377

226
224

271
275

> 97.5
3330
74

> 97.6
3710
80

600

600

69

71

50

1.)

782
758
12
350
298
377
377
392
4x ∅11.5

50

1.)

950
920
15
330
285
377
377
392
4x ∅11.5

Ако устройствата се монтират
без свободно пространство в
страни, се изисква по-голямо
минимално разстояние, за да се
осигури достатъчно охлаждане
(стойностите в скобите).
Избягвайте к.с. във въздуха.

1.)

в комбинация с DC дросел
опция >pDRIVE< DCL-BOX

Базово устройство без или с 1 опционна платка
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Размери
Размер A1 [мм]
Размер A2 [мм]
Размер A3 [мм]
Размер B1 [мм]
Размер B2 [мм]
Размер C1 [мм]
Размер C3 [мм]
Размер C4 [мм]
Фиксиране D1 [мм]

950
920
15
430
350
377
377
392
4x ∅11.5

с 2 опционни платки
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950
920
15
585
540
377
377
392
4x ∅11.5

4V315

315
500
427
491
616
616
739
527
544

1200
73
50

1.)

950
920
15
585
540
377
377
392
4x ∅11.5

Ако устройствата се монтират
без свободно пространство в
страни, се изисква по-голямо
минимално разстояние за да се
осигури достатъчно охлаждане
(стойностите в скобите).

HUDH

> 97.7
7250
140

Избягвайте к.с. във въздуха.

1.)

в комбинация с DC дросел
опция >pDRIVE< DCL-BOX

Базово устройство без или с 1 опционна платка

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< MX eco
4V200
4V250
Номинална информация
Двигател мощност
PN [kW]
200
250
PN [hp]
300
400
Непрекъсната мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 268
333
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 308
383
Непрекъснат ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 387
481
IN 460 [A]
VN = 460 V 387
481
Максимален ток за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
464
577
Ток на входа (с опция >pDRIVE< DCL-BOX)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 338
418
IIN 460 [A]
VN = 460 V 331
435
Характеристики
Ефективност [%]
> 97.7
> 97.7
Загуби [W]
при IN 4450
5890
Прибл. тегло [кг]
110
140
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
800
1200
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
72
73
Късо съединение в
50 1.)
50 1.)
мрежата [kA]

HUDH
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>pDRIVE< MX eco
4V355
4V400
Номинална информация
Двигател мощност
PN [kW]
355
400
PN [hp]
550
600
Непрекъсната мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 465
526
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 535
605
Непрекъснат ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 671
759
IN 460 [A]
VN = 460 V 671
759
Максимален ток за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
805
911
Ток на входа (с опция >pDRIVE< DCL-BOX)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 592
660
IIN 460 [A]
VN = 460 V 597
644
Характеристики
Ефективност [%]
> 97.8
> 97.8
Загуби [W]
при IN 7660
8810
Прибл. тегло [кг]
215
215
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
1800
1800
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
75
75
Късо съединение в
50 1.)
50 1.)
мрежата [kA]
Размери
Размер A1 [мм]
Размер A2 [мм]
Размер A3 [мм]
Размер B1 [мм]
Размер B2 [мм]
Размер C1 [мм]
Размер C3 [мм]
Размер C4 [мм]
Фиксиране D1 [мм]

2 опционни
платки

1150
1120
15
880
417.5
377
377
392
5x ∅11.5

0/1опционни
платки

1150
1120
15
880
417.5
377
377
392
5x ∅11.5

4V500

4V630

500
700

630
900

652
750

823
947

941
941

1188
1080

1129

1426

834
760

1037
964

> 97.8
11150
225

> 97.8
13830
300

1800

2400

75

75

50

1.)

1150
1120
15
880
417.5
377
377
392
5x ∅11.5

50

1.)

1150
1120
15
1110
532.5
377
377
392
6x ∅11.5

MX eco 4V400...4V500

Ако устройствата се монтират
без свободно пространство в
страни, се изисква по-голямо
минимално разстояние, за да се
осигури достатъчно охлаждане
(стойностите в скобите).
Избягвайте к.с. във въздуха.

1.)

в комбинация с DC дросел
опция >pDRIVE< DCL-BOX

MX eco 4V630
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Място за монтиране и позиция
Тъй като е обичайно за вградените електронни устройства, честотните инвертори >pDRIVE< MX eco са
също конструирани съобразно степен на замърсяване 2 според 50178. Ако средата не отговаря на тези
условия, тогава е необходимо да се осигури трансформиране на степента на замърсеност напр.
посредством табло.
Заради конвекцията устройствата са конструирани за вертикален монтаж към стена. Монтирайте
устройството на незапалителна вертикална стена, която не предава вибрациите.
Спазвайте допустимите минимални разстояния между устройствата и други апаратури (вижте раздел
"Техническа информация, стр. 137).
Мястото за монтиране трябва да бъде добре вентилирано и без директна слънчева светлина.
Избягвайте влияния на средата като високи температури и висока влажност, както и прах,
мръсотия и агресивни газове. На всяка цена трябва да се избегне кондензацията.

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Не монтирайте устройството в близост до генериращо топлина оборудване.
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Монтаж на стена
>pDRIVE< MX eco е конструиран за монтиране на стена или в специална стая за електрическо
оборудване. Когато използвате опцията >pDRIVE< TER-BOX и DCL-BOX (за устройства от 90 kW нагоре)
устройствата отговарят на степен на защита IP21/31.
За устройства до 75 kW спазвайте разстояние от 50 мм отстрани, от 90 kW нагоре спазвайте разстояние
от 10 мм отстрани. В допълнение към това осигурете достатъчно свободно пространство над и под
устройствата, за да се осигури безпроблемно поемане и издухване на охлаждащия въздух.
Монтиране към стена с опция клемна кутия за
честотни инвертори до 75 kW

Монтиране към стена с опция DCL кутия и
опция клемна кутия за честотни инвертори
от 90 kW нагоре

HUDH

1

2

8 P01 002 BG.02/02a

4

4
5

1 >pDRIVE< MX eco 4V0,75 … 4V75

1 >pDRIVE< MX eco 4V90 … 4V630

2 Опция >pDRIVE< TER-BOX 130...320

2 Опция >pDRIVE< DCL-BOX

3 Охлаждащ въздух за управляващата част

3 Опция >pDRIVE< TER-BOX

4 Охлаждащ въздух за силовата част

4 Охлаждащ въздух за управляващата част
5 Охлаждащ въздух за силовата част

Степен на защита: над IP41, от всички страни IP21

Степен на защита: IP31

Температура на средата: -10...+45 C

Температура на средата: -10...+45 C
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Монтаж в табло IP23
Посочените загуби и минималните напречни сечения за вход на въздух са свързани с инвертора. Други
източници на топлина като DCL, NDU, AMF, предпазители и контактори трябва да бъдат допълнително
разгледани. Вентилаторът за силовата част, който е вътре в устройството, осигурява изпускането на
въздух от таблото. Въздушният поток не трябва да бъде ограничаван посредством фиксиращи
устройства или филтърни мрежи. Осигурете разделяне на въздуха в силовата част за устройства от
90 kW, за да се избегне пресичане на въздуха вътре в устройството. В допълнение се погрижете за
изпускането в управляващата част.
Монтиране в табло със степен на защита IP23
за честотни инвертори от 90 kW

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Монтиране в табло със степен на защита IP23
за честотни инвертори дo 75 kW

1 >pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75

1 >pDRIVE< MX eco oт 90 kW

2 Табло

2 Опция линеен дросел >pDRIVE< NDU

3 Вентилационна решетка на входа (без
филтърна мрежа) за управляващата част и
силовата част

3 Вентилационна решетка на входа (без
филтърна мрежа) за управляващата част и
силовата част

4 Вентилационна решетка на изхода (без
филтърна мрежа) за управляващата част и
силовата част

5 Рaзделителна стена, за да се избегне
пресичане на въздух вътре в устройството

Степен на защита: IP23

Степен на защита: IP23

Температура на средата: -10...+40 C

Температура на средата: -10...+40 C

4 Метален капак със защита срещу пръски вода

За табла RITTAL TS8 има опционен прибор
за монтиране.
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Монтаж в табло IP54
Монтаж в табло IP54 с разделен въздушен поток:
Силовата част на всички устройства е конструирана с IP54 и е разделена със запечатка от
електрониката за управление. В случай на монтаж в табло е необходима основа за разделения
въздушен поток. Вентилаторът на силовата част, който се намира вътре в устройството изразходва
загубите на силовата част (външно). Загубите от силовата част трябва да стават посредством филтърни
вентилатори или съответно голямата повърхност на таблото. Посочените стойности за загуби и обем на
охлаждащ въздух се отнасят за инвертора за устройства до 75 kW, от 90 kW те се отнасят за инвертора
включително DCL-кутия. Допълнителни източници на топлина като DCL, NDU, AMF, предпазители и
контактори трябва да се разглеждат допълнително.
В силовия обхват от 22 kW има изцяло конструиран и тестван монтаж в табло. Цените и
техническата информация се предоставят при поискване.
Монтаж в табло със степен на защита IP54
за честотни инвертори от 90 kW

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Монтаж в табло със степен на защита IP54
за честотни инвертори до 75 kW

1
2
3
4

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75
>pDRIVE< DCL
Табло
Вентилационна решетка на входа (с
филтърен вентилатор) за управляващата част
5 Вентилационна решетка на изхода (с
филтърна мрежа) за управляващата част
6 Охлаждащ въздух за силовата част

1 >pDRIVE< MX eco от 90 kW
2 >pDRIVE< DCL-BOX
3 Вентилационна решетка на входа (с филтърен
вентилатор) за управляващата част
4 Метален капак със защита срещу пръски вода
5 Разделителна стена, за да се избегне
недостига на въздух във вътрешността
6 Изход на въздух (с филтърна мрежа) за
силовата част
7 Охлаждане на въздух за силовата част

Степен на защита: IP54

Степен на защита: IP54

Температура на средата: -10...+40 C

Температура на средата: -10...+40 C
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Намаляне на мощността
В зависимост от избраната носещата честота и максималната температура на средата е възможно
увеличаване или намаляне на мощността, ако това е необходимо. Това може да бъде определено с
помощта на следната диаграма.
>pDRIVE< MX eco 4V90...4V630

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75

HUDH

IP20...горен защитен капак премахнат
IP41...устройство с горен защитен капак
следните

указания,

за

да

гарантирате

безпроблемното

функциониране

на

• При по-високи носещи честоти допустимата дължина на кабелите на двигателя се намалява
"Дължини на кабелите на двигателя", cтp. 60).
• Изберете двигател, който е най-малко с един вид по-голям.

Монтирането на DCL кутия и клемна кутия не оказва влияние върху охлаждането и оттам също
увеличаването или намалянето на мощността на честотния инвертор е независимо от
използването на тези опции..
Ако температурата на подгряване е твърде висока, носеща честота се намалява автоматично, за
да се предпази инвертора от сръхнапрежение.
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Моля спазвайте
задвижването:

Електрически монтаж и свързване
Диаграма на свързване
Следните диаграми показват типичното свързване на честотните инвертори >pDRIVE< MX eco
включително и опциите, които могат да се изискват за защита на машината или устройството, в
зависимост от приложението.

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V400

>pDRIVE< MX ......Честотен инвертор
HS .........................Главен прекъсвач (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
NH.........................Мрежови предпазители според таблицата "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" (абсолютно необходими)
NS .........................Линеен контактор (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
>pDRIVE< NDU....Опция линеен дросел за намаляване на токовите хармоници в мрежата резултат от
DC свързването, използва се като алтернатива на опции >pDRIVE< HF и
>pDRIVE< DCL
>pDRIVE< HF.......Опция филтър за токовите хармоници в мрежата за намаляване на токовите
хармоници резултат от DC свързването, използва се като алтернатива на опциите
>pDRIVE< NDU и >pDRIVE< DCL
>pDRIVE< RFI...... Опция филтър за радиочестотни смущения за използване като се има предвид
категория C1 или C2 съобразно EN 61800-3 "Използване в първа среда – жилищна
среда"
Вътрешен филтър.Вграден филтър за радиочестотни смущения (стандартен); като се има предвид
категория C3 съобразно EN 61800-3 "Използване в промишлени среди" (категория C2
до >pDRIVE< MX eco 4V4,0)
>pDRIVE< AMF ....Опция филтър към изхода на двигателя за намаляване на пиковото напрежение на
двигателя в случай на дълги кабели на двигателя
>pDRIVE< SMF ....Опция синусов филтър на двигателя за почти синусоидален ток на двигателя и
предотвратяване на допълнителните шумове на двигателя.
>pDRIVE< DCL ....Опция DC дросел за намаляване на токовите хармоници; използва се като
алтернатива на опцията >pDRIVE< NDU.
За MX eco 4V0,75...4V75 като външна допълнитена опция
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>pDRIVE< MX ......Честотен инвертор
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>pDRIVE< MX eco 4V500...4V630

HS .........................Главен прекъсвач (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)

NS .........................Линеен контактор (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
>pDRIVE< NDU ....Опция линеен дросел за намаляване на токовите хармоници в мрежата резултат от
DC свързването, използва се като алтернатива на опции >pDRIVE< HF и
>pDRIVE< DCL
>pDRIVE< HF .......Опция филтър за токовите хармоници в мрежата за намаляване на токовите
хармоници резултат от DC свързването, използва се като алтернатива на опциите
>pDRIVE< NDU и >pDRIVE< DCL
Вътрешен филтър.Вграден филтър за радиосмущения съобразно стандарта
категория C3 в съответствие с EN 61800-3 "Използване в промишлени среди"
>pDRIVE< AMF ....Опция филтър към изхода на двигателя за намаляване на пиковото напрежение на
двигателя в случай на дълги кабели на двигателя
>pDRIVE< SMF ....Опция синусов филтър на двигателя за почти синусоидален ток на двигателя и
предотвратяване на допълнителните шумове на двигателя.
>pDRIVE< DCL.....Допълнителна опция DC дросел за намаляване на токовите хармоници; използва се
като алтернатива на опцията >pDRIVE< NDU.
1. Захранването на инвертора трябва да се раздели преди линейните дросели, ако се използват.
2. Необходим е мониторинг на предпазителите, за да се предпази инвертора от небалансирано
натоварване. Той трябва да действа на линейния контактор или забраняващия импулс (напр. цифров
вход “Външна грешка”). Това обаче не е задължително, защото инверторът контролира мрежовото
напрежение. Поради тази причина настройте параметър E3.27 "Монит. на мреж.фаза" на "1..Активен"
(фабрична настройка).
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NH.........................Мрежови предпазители според таблицата "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" (абсолютно необходими)

>pDRIVE< MX eco 4V500...4V630

HUDH

12-импулсно изправяне

>pDRIVE< MX ......Честотен инвертор
HS .........................Главен прекъсвач (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)

8 P01 002 BG.02/02a

NH.........................Мрежови предпазители според таблицата "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" (абсолютно необходими)
NS .........................Линеен контактор (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
TR .........................Трансформатор с две дефазирани вторични намотки (напр. Yy6 d5)
TS .........................Прекъсвач (използва се според местните наредби за експлоатация)
Вътрешен филтър.Вграден филтър за радиосмущения съобразно стандарта
категория C3 в съответствие с EN 61800-3 "Използване в промишлени среди"
>pDRIVE< AMF ....Опция филтър към изхода на двигателя за намаляване на пиковото напрежение на
двигателя в случай на дълги кабели на двигателя
>pDRIVE< SMF ....Опция синусов филтър на двигателя за почти синусоидален ток на двигателя и
предотвратяване на допълнителните шумове на двигателя.
2. Необходим е мониторинг на предпазителите, за да се предпази инвертора от небалансирано
натоварване. Той трябва да действа на линейния контактор или забраняващия импулс (напр. цифров
вход “Външна грешка”). Това обаче не е задължително, защото инверторът контролира мрежовото
напрежение. Поради тази причина настройте параметър E3.27 "Монит. на мреж.фаза" на "1..Активен"
(фабрична настройка).
3. В случай на захранване посредством трансформатор с три намотки неутралната точка може да бъде
заземена или алтернативно може да се използва реле за мониторинг на изолация.
4. Трансформаторът трябва да спазва следните граници, за да се гарантира постоянно поделяне на тока:
Граници на предавателното число ± 0.3 % от rNOM
Граници на относителното напрежение на к.с. ± 5.0 % на vSC_NOM
Номиналното напрежение на изхода на трансформатора е определено за работа без натоварване.
Поради тази причина тази стойност трябва да бъде подходяща. 5 % по-високо от номиналното
напрежение на задвижването.

MX eco 4V | 55

Управление на няколко двигателя
По принцип е възможно да се управляват няколко двигателя с честотен инвертор >pDRIVE< MX eco.
За помпи (центробежни помпи) и вентилаторни приложения, обаче, спазвайте следното:
• Сумата от номиналния ток трябва да бъде по-малка от номиналния ток на инвертора.
• Не е възможно различно регулиране на скоростта.
• Трябва да се има предвид общата дължина на кабела на двигателя.
• Няма висок начален въртящ момент.
• Инверторът не осигурява индивидуална защита срещу свръхнатоварване на двигателя.
• Автоматичната настройка не е възможна (но също не е необходима).
• Активирането е разрешено единствено, ако началното покачване на тока остане по-малко от
максималния ток на инвертора.

Ако се използват термозащитни релета или прекъсвачи на двигателя, те трябва да бъдат
зададени на около 110 % от номиналния ток на двигателя!
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За приложения с по-висок начален въртящ момент (напр. задвижвания с дълъг ход, конвейери,
повдигащи механизми, и др.), е възможно единствено паралелно свързване на няколко механично
свързани двигателя. За да се извърши автоматично настройване, двигателите трябва да бъдат от същия
вид и е за предпочитане кабелите на двигателя да имат еднаква дължина.

Мрежови предпазители и диаметър на кабелите
Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco не включват предпазители на входа. Те се осигуряват
допълнително, ако електронния защитен механизъм на инверторите не изпълнява предназначението си.
Така те се явяват втора защита на инвертора, която да предпази захранващите кабели от
свръхнатоварване и да защити токоизправителя на входа, в случай на вътрешно късо съединение.
Долупосочените диаметри на трижилните кабели са препоръчителни стойности за поставяне на кабела във
въздуха с максимална температура на околната среда 40°C, съобразно наредби ÖVN EN 1 и VDE 0100.
Връзките в таблото са оразмерени в съответствие със спецификацията за единични проводници
XLPE/EPR мед 90°C.
Кабелите на двигателя са оразмерени за максимално продължителен ток. Те използват до 0...100 Hz (до
300 Hz загубите на кабела се увеличават с 25 % поради Ефекта от стареенето на изолацията).
Ако условията на заобикалящата среда и съществуващите наредби са други, диаметърът на
кабелите трябва да бъде съобразен с това.
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Мрежово захранване
Бързодей
стващи
мрежови
предпазит
ели 1.)
10 A
10 A
10 [16] A
16 [20] A
20 [25] A
25 [40] A
32 [40] A
40 [63] A
63 [80] A
63 [80] A
63 [80] A
80 [100] A
100 [125] A
125 [160] A
160 [200] A
200 [250] A
250 A
250 A
315 A
400 A
500 A
630 A
800 A
1000 A
1000 A
1250 A
1600 A

Cu кабел
мм2
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5 [2.5]
3 x 2.5
3 x 2.5 [4]
3 x 4 [6]
3 x 4 [6]
3 x 6 [16]
3 x 16 [25]
3 x 16 [25]
3 x 16 [25]
3 x 25 [35]
3 x 35 [50]
3 x 50 [70]
3 x 70 [95]
3 x 95 [120]
3 x 120
3 x 120
3 x 185
2 x (3 x 120)
2 x (3 x 150)
2 x (3 x 185)
3 x (3 x 185)
4 x (3 x 185)
4 x (3 x 185)
4 x (3 x 240)
6 x (3 x 240)

Изход на
двигателя

Честотен инвертор
Мрежов
предпазител
"защита на
инвертора"
"sf
10 A (sf)
10 A (sf)
10 [16] A (sf)
16 [20] A (sf)
16 [25] A (sf)
25 [40] A (sf)
25 [40] A (sf)
40 [63] A (sf)
50 [80] A (sf)
50 [80] A (sf)
63 [80] A sf
A
80 [100] A sf A
100 [125] A sf A
125 [160] A sf B
160 [200] A sf B
200 [250] A sf B
250 A sf
C
250 A sf
C
315 A sf
C
400 A sf
D
500 A sf
D
630 A sf
E
800 A sf
F
800 A sf
F
900 A sf
F
2 x 630 A sf 2.) E
2 x 800 A sf 2.) F

Кабели в
>pDRIVE<
таблото мм2
MX eco
(за фаза)
1.5
1.5
1.5 [2.5]
2.5
2.5 [4]
4 [6]
4 [6]
6 [10]
10 [16]
10 [16]
10 [16]
16 [25]
25 [35]
35 [50]
50 [70]
70 [95]
95
95
120
185
2 x 120
2 x 150
3 x 150
3 x 150
3 x 185
2 x 2 x 150
2 x 3 x 150

4V0,75
4V1,5
4V2,2
4V3,0
4V4,0
4V5,5
4V7,5
4V11
4V15
4V18
4V22
4V30
4V37
4V45
4V55
4V75
4V90
4V110
4V132
4V160
4V200
4V250
4V315
4V355
4V400
4V500
4V630

Макс.
продъ
лжителен
ток
2.3 A
4.1 A
5.8 A
7.8 A
10.5 A
14.3 A
17.6 A
27.7 A
33 A
41 A
48 A
66 A
79 A
94 A
116 A
160 A
179 A
215 A
259 A
314 A
387 A
481 A
616 A
671 A
759 A
941 A
1188 A

Макс.
Кабел на
свързва мотора
не
мм2 3.)
6 мм2
6 мм2
6 мм2
6 мм2
6 мм2
6 мм2
6 мм2
16 мм2
35 мм2
35 мм2
50 мм2
50 мм2
50 мм2
120 мм2
120 мм2
120 мм2
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 2.5
3 x 2.5
3x4
3x6
3 x 10
3 x 10
3 x 16
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 70
3 x 95
3 x 120
3 x 150
2 x (3 x 95)
2 x (3 x 120)
2 x (3 x 150)
3 x (3 x 150)
3 x (3 x 150)
3 x (3 x 185)
4 x (3 x 185)
5 x (3 x 185)

1.)

Препоръчани първични предпазители, подходящи за DOL стартиране с байпас (обходна) верига.
2 х 3-полюсни предпазители заради парарелното захранване
3.)
В случай на паралелна работа, кабелът на двигателя трябва да се оразмери според първичните или
линейни предпазители!
[ ] Ако инверторите се използват без опция >pDRIVE< DCL, >pDRIVE< NDU или >pDRIVE< HF имайте
предвид стойностите в скобите.
2.)
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Препоръчително е да се използват свръх бързи (полупроводникови) предпазители. Могат също да се
използват стандартно бързи предпазители или прекъсвачи, но токоизправителят може да се повреди в
случай на вътрешна грешка.
За да защитите токоизправителя в случай на късо съединение, използваните предпазители не трябва да
превишават следните I2t стойности (отнасящи се за 10 м. сек):
A

B
3

2

5.10 A s

C
3

2

50.10 A s

D
3

2

160.10 A s

E
3

2

320.10 A s

F
2

780.10³ A s

1000.103 A2s

Ako мрежовите предпазители се повредят, вече е възникнала първична повреда в инвертора.
Поради това, е неефективно да се сменят повредените предпазители и отново да се включи
инвертора. Следователно, не е благоприятно използването на линейни прекъсвачи. Недостатък
при тях е по-бавното изключване.
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Използването на NYCY или NYCWY кабели за двигателя (силови кабели с концентрирано
защитно жило) е по-евтин вариант от екранираните кабели.
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За да се спазят изискванията на UL/CSA, трябва да се използват медни кабели с температура
60/75°C.
В допълнение към предпазителите на полупроводника (с UL подобрение, номинални стойности в
съответствие с колона Предпазители на мрежата "защита на инвертора" "sf") е разрешенa употребата на
клас CC, клас J и клас T предпазители според таблицата по-долу.
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>pDRIVE<

UL предпазители 600V вид
бързо действие

Maкс. ток на късо съединение в мрежата при
480V мрежово напрежение според UL листване
без дросел

с DCL дросел

с линеен
реактор

MX eco 4V0,75

Клас CC 6 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V1,5

Клас CC 12 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V2,2

Клас J 15 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V3,0

Клас J 17.5 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V4,0

Клас J 25 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V5,5

Клас J 40A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V7,5

Клас J 40 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V11

Клас J 60 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V15

Клас J 70 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V18

Клас J 70 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V22

Клас J 80 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V30

Клас J 90 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V37

Клас J 110 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V45

Клас J 150 A макс.

10 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V55

Клас J 175 A макс.

10 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V75

Клас J 225 A макс.

10 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V90

Клас J 250 A макс.

(10 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V110

Клас J 300 A макс.

(10 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V132

Клас J 350 A макс.

(10 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V160

Клас J 400 A макс.

(18 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V200

Клас J 450 A макс.

(18 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V250

Клас J 600 A макс.

(18 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V315

Клас T 800 A макс.

(30 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V355

Клас T 800 A макс.

(30 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V400

Предпазител на полупроводник 900 A макс. (30 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V500

Клас J 2x600 A макс.

(30 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V630

Клас T 2x800 A макс.

(30 kA)

50 kA

100 kA

( ) Допълнителна информация за стойностите е предоставена в раздел "DC дросел DCL", стp. 210 и
раздел "Линеен дросел NDU", стp. 215.
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Дължини на кабелите на двигателя
Заради допустимите смущения в мрежата, позволените свръхнапрежения на двигателя, тока в лагерите
и допустимите загуби, разстоянието между инвертора и двигателя (двигателите) е ограничено.
Максималното разстояние зависи главно от вида на кабела към двигателя (екраниран/неекраниран)
както и от използваните опции.
Свръхнапрежения на двигателя
Свръхнапрежения на клеморедите на двигателя са резултат от разсейване в кабела на двигателя.
Когато кабелът към двигателя е с дължина по-голяма от 50 м, трябва да се отчете факта, че в резултат
на увеличеното съпротивление възниква спад на напрежението и двигателят трябва да бъде съответно
оразмерен. Поради тази причина натоварването на двигателя е почти независимо от използвания
инвертор!
Напрежение в мрежата 400 V изолация на двигателя за 1300 V междуфазово
напрежение и dv/dt съпротивление > 8 kV/µs

върхово

Напрежение в мрежата 460 V изолация на двигателя за 1600 V междуфазово
напрежение и dv/dt съпротивление > 8 kV/µs

върхово

Ако са спазени специфичните дължини на кабелите на двигателя, животът на двигателя може да бъде
увеличен значително.
Напрежение на мрежата 400 V макс. 1000 V междуфазово пиково напрежение и dv/dt < 500 V/µs
Напрежение на мрежата 460 V макс. 1300 V междуфазово пиково напрежение и dv/dt < 750 V/µs
Спазването на специфичните дължини на кабелите на двигателя е абсолютна необходимост, за
да се защити двигателя!
EMC интерференции
Мрежовият токоизправител както и инверторът IGBT причиняват високочестотни радиосмущения, които
се изразходват все по-силно към земния потенциал с увеличаване на дължината на кабела на
двигателя. В резултат на това линейно предаваните радиосмущения към мрежата се увеличават.
Разреждането на линейните дросели не е достатъчно и допустимите граници на радиосмущения са
превишени.
Спазване на специфичната дължина на кабелите на двигателя е също необходимо за
съобразяване с границите на електромагнитната съвместимост (EMC) граници !
Ток в лагера
Обичайният режим на тока в лагера, който не може да бъде защитен дори когато двигателите са
оборудвани с изолиран лагер, е значително намален посредством опция >pDRIVE< AMF.
Особено в случаи с големи двигатели с дължина на кабела на двигателя от средна до голяма, опцията
>pDRIVE< AMF е значително надеждна за увеличаване функционалността на двигателя.
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При по-дълги кабели на двигателя се изисква използване на "dv/dt филтър". В комбинация със
съпротивлението на кабела опцията >pDRIVE< AMF (филтър на изхода на двигателя) действа като
филтър и ограничава пиковото напрежение на двигателя както и скоростта на завъртане на изходящите
импулси.

HUDH

За да използвате стандартните двигатели в този напреженов обхват, >pDRIVE< MX eco имат функция да
забраняват късите импулси на изходното напрежение. Функцията може да бъде активирана посредством
параметър B3.32 "Мин.дълж.на импулси", докато свръхнапреженията причинени от разсейването се
намаляват. Скоростта на завъртане както и EMC натоварването не се влияят от промяна на този
параметър.

Мултипликационни фактори
Специфичните дължини на кабелите на двигателя са препоръчителните граници на базата на
типичните дължини на кабелите на двигателя, които се поставят в канали за кабели, стандартна
носеща честота и максимална честота на изхода от 100 Hz.
В случай на различни условия препоръчителната дължина на кабелите трябва да бъде променена
посредством следните фактори.
Ако използвате няколко фактора, моля, умножете ги.
• Носещата честота не отговаря на фабричната настройка:
>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75:
при 8 kHz умножете всички стойности по 0.6
при 12 kHz умножете всички стойности по 0.4
при 16 kHz умножете всички стойности по 0.3

>pDRIVE< MX eco 4V90...4V630:
при 4 kHz умножете всички стойности по 0.7
при 8 kHz умножете всички стойности по 0.4

HUDH

• В случай на честоти на изхода по-големи от 100 Hz:
до 200 Hz
умножете всички стойности по 0.8
до 300 Hz
умножете всички стойности по 0.5
• Използва се един по-дебел кабел вместо два паралелни кабела: умножете всички стойности по 1.5

8 P01 002 BG.02/02a

• В случай на 6-полюсен кабел на двигателя (напр. за звезда/триъгълник пускова верига): умножете
всички стойности по 0.75
• В случай на паралелни двигатели, чиито център е близо до инвертора, стойностите трябва да се
променят съобразно броят на двигателите. Ако се използва настроен AMF за всеки двигател, се
използват следните стойности в скобите.
при 2 двигателя умножете всички стойности по 0.40 (0.80)
при 3 двигателя умножете всички стойности по 0.25 (0.60)
при 4 двигателя умножете всички стойности по 0.15 (0.40)
при 5 двигателя умножете всички стойности по 0.10 (0.25)
• Ако центъра на паралелните двигатели е в близост до двигателите, използват се следните фактори
за преобразуване:
при 2 двигателя умножете всички стойности по 0.80
при 3 двигателя умножете всички стойности по 0.60
при 4 двигателя умножете всички стойности по 0.40
при 5 двигателя умножете всички стойности по 0.25
• Двата двигателя са свързани паралелно и стойностите в таблицата вече включват два паралелни
кабела:
умножете всички стойности по 0.8
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Препоръчителни максимални дължини на кабелите на двигателя в първа среда
>pDRIVE< опции

4V0,75...4V4,0

4V5,5…4V45

4V55…4V630

Тип кабел на двигателя

C1 жилищна среда – неограничени продажби (EN 55011 - клас B група 1)
Опция RFI

50 м

50 м

−

екраниран

C2 жилищна среда - EМC квалифициран потребител (EN 55011 -клас A група 1)
Няма опции

10 м

−

−

екраниран

Опция RFI *)

75 м

75 м

100 м

екраниран

Опция RFI + AМF

80 м

80 м

120 м

екраниран

Опция RFI + SМF

100 м

100 м

150 м

екраниран

Препоръчителни максимални дължини на кабелите на двигателя в първа среда (промишлена среда)
>pDRIVE< опции

4V0,75...4V4,0

4V5,5…4V45

4V55…4V630

Тип кабел на двигателя

Няма опции

20 м

20 м

50 м

екраниран

Опция AМF

50 м

50 м

80 м

екраниран

Опция RFI *)

80 м

80 м

100 м

екраниран

Опция RFI + AМF

120 м

120 м (200 м)

200 м

екраниран

Опция RFI + SМF

150 м

200 м

200 м

екраниран

Опция SМF

20 м

20 м

−

неекраниран

HUDH

C3 (EN 55011 - клас A група 2)

Няма опции *)

50 м

50 м

80 м

екраниран

Опция AМF

100 м (150 м)

120 м (200 м)

250 м

екраниран

2 x Опция AМF сериен

200 м (300 м)

250 м (400 м)

500 м

екраниран

Опция SМF

150 м

150 м

200 м

екраниран

Няма опции

100 м

100 м

100 м

неекраниран

Опция AМF

150 м (200 м)

200 м (300 м)

400 м

неекраниран

2 x Опция AМF сериен

200 м (400 м)

300 м (600 м)

600 м

неекраниран

Опция SМF

300 м

300 м

400 м

неекраниран

Стойности в скобите () … с опция AМF 215-3 вместо AМF xx-1
*) За да се избегнат претоварвания на двигателя е абсолютно необходимо да се регулират параметри
B3.32 "Мин.дълж.на импулси" оптимизирани.

За да намалите напрежението и тока в лагера на двигателя, употребата на опция >pDRIVE< AMF
има смисъл с дължина на кабела на двигателя от 50 м.

62 | MX eco 4V

8 P01 002 BG.02/02a

C4 (EМC концепция)

Забележки за свързването на силови кабели и кабели за управление
Положете кабелите за управление отделно от кабелите за мрежата, кабелите на двигателя и други
силови кабели. Кабелите за управление трябва да са екранирани и не трябва да превишават 20 м.

Ако не може да се избегне кръстосване със силовите кабели, монтирайте ги под ъгъл 90°.

Всички инвертори >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V75 и MX pro 6V2,2/3,0…6V75/90 се доставят с EMC
платка включваща винтове и подходящи скоби за кабели. Използва се, за да се фиксират всички кабели
към инвертора и спомага за оптималното свързване между екранирания кабел на двигателя и филтъра
за радиосмущения. Същевременно, всички екранирани проводници за управление могат да се свържат
към EMC платката.
>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75…4V18

>pDRIVE< MX eco & pro 4V22...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

F1

F2

F3

HUDH

I

O

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
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F

Височината на инвертора се променя, когато се използва EMC платка, в зависимост от
допълнителния елемент.
Устройство

Височина на устройството

>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75…4V4,0

+83 мм

>pDRIVE< MX eco & pro 4V5,5…4V18

+95 мм

>pDRIVE< MX eco & pro 4V22...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

+120 мм
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За входящите проводници на веригите за управление >pDRIVE< MX eco &
pro от 90kW има отделна кутия за кабели, която е изолирана от силовата
част. В нея може да намерите скоби за кабелите за свързване към екраните
точно под клемореда за управление.
F1

F2

F3

I

O

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F
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HUDH

Извършва се свързване между екранирания кабел на двигателя и
филтъра за радиосмущения, който се намира вътре в инвертора или
се задейства опцията >pDRIVE< RFI посредством сваляща се
платка. Алтернативно може да се използва опцията на клемната
кутия >pDRIVE< TER-BOX.
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Клемореди
Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco са стандартно оборудвани с разширение клеморед.
Използването на функцията на всички входове и изходи може да бъде със задаване на параметри.
За разширение на опционните платки има >pDRIVE< IO11 и >pDRIVE< IO12. Същата опционна платка
може да бъде включена само веднъж на устройство.
Инверторите >pDRIVE< MX eco могат да бъдат оборудвани с най-много 2 опционни платки
(разширение клеморед и/или полева шина).
Списък с клемореди за управление
Опция
Опция
Макс.
Опция >pDRIVE< >pDRIVE< оборуд
IO11
IO12
ване

Клемореди
+10 V
-10 V
+24 V

x
−
x

−
x
x

−
x
x

x
x
x

24 V DC

x

−

−

x

−
−

−
1x

1x
1x

−

1x

2x

4x

4x

13x

−
1x
−
−

1x
2x
1x
1x

−

−
1x
−
−
1x

алтернативно 0...+10 V или 0(4)...20 mA 1x

−

−

1x

алтернативно ±10 V или 0(4)...20 mA

−

−

2x

2x

(могат да се зададат
параметри на функцията)

Отворен колектор 24 V DC

−

2x

2x

4x

Изходи на релето

N.O./N.C.

1x

1x

1x

3x

(могат да се зададат
параметри на функцията)

N.O.

1x

−

−

1x

HUDH

Еталонни напрежения
Външно буферно
напрежение
Изходи
Аналогови изходи

Безопасен вход

1x
−
алтернативно 0...+10 V или 0(4)...20 mA 1x
DI (24 V, положителна / отрицателна
5x
логика)
алтернативно DI или термистор
1x
Термистор
−
алтернативно DI или термистор
1x
"Безопасно спиране"
1x

Цифрова етал. стойност

0...30 kHz

(могат да се зададат
параметри за границите и
употребата)

Цифрови входове
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(могат да се зададат
параметри на функцията)

Термисторни входове

0...±10 V (разлика)
0(4)...20 mA (разлика)

−

1x

Изходи
Аналогови изходи
(могат да бъдат зададени
параметрите при избор на
реални стойности)

Цифрови изходи

Напрежението към земя (0 V) може да достигне до 35 V в сравнение със заземяването (PE).
Свързването 0 V – земя, което е необходимо, за да се ограничи напрежението, може също да се появи в
PLC (ако е необходимо от аналоговия изход свързан с 0 V).
Цялата електроника е отделена от силовата част съобразно EN 50178 PELV (Защита срещу свръхниско
напрежение) съобразно "Защитно разделяне" чрез двойна изолация.
Аналоговият вход AI1 с диференциален усилвател (както и AI3 на опционната платка IO12) позволява
еталонно определяне на разединяването от земята.
Спазвайте максималната дължина на кабела от 15 м за осигуряване безопасност на входа PWR
"Безопасно спиране".

MX eco 4V | 65

Стандартни клемореди за управление на честотния инвертор
Базово устройство

BE11
F2

RJ45 Modbus

F3

O

CANopen

Modbus мрежа

RJ45 Modbus / CANopen

Мрежа

+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM
AO1

10kOhm
0...+10 V

±10 V
0V

0(4)...20 mA

0...+10 Vdc

0(4)...20 mA

0...+10 Vdc

Буферно напрежение

"SOURCE"
PNP Open-Collector

0V

Без потенциал

Сигнал
Контакти

+24 V

Source
Ext.
Int.

SW1

Source
Ext.
Int.
Sink

SW2

Sink

PTC
LI

SW1
PTC
LI

Без потенциал
Изходи на сигнала

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

+10 V еталон
Аналогов вход ±10 V
(диференциален усилвател)
Земя
Аналогов вход +10 V / +20 mA
Земя
Аналогов изход +10 V / +20 mA

Външно 24 V DC захранване
0V
Цифров вход 1
Цифров вход 2
Цифров вход 3
Цифров вход 4
Цифров вход 5
Цифров вход 6 / Термистор TH1
+24 V DC за цифрови входове
"Безопасно спиране"
(Отстраняване мощност)

SW2

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Реле 1 (N/O)
Реле 1 (N/C)
Реле 1 (Общо)
Реле 2 (N/O)
Реле 2 (Общо)

Използването на индивидуални входове и изходи както и техните граници могат да бъдат настройвани
посредством софтуер. Единствено алтернативната употреба на цифровия вход DI6 за мониторинг на
термистора на двигателя и изборът на метод за превключване за всички цифрови входове трябва да
бъдат настройвани посредством селекторен прекъсвач.
Инверторите >pDRIVE< MX eco са оборудвани с вграден интерфейс за управление посредством Modbus.
В допълнение към външната електрическа мрежа (свързването на T-частите в bus линията) е
необходимо настройване само на няколко пара метра.
Алтернативно, този интерфейс може също да бъде използван за CANopen шина. Поради тази причина е
необходим адаптер за преминаване от RJ45 контакт към SUB-D (CANopen стандартен CiA DRP 303-1).
Електрическият монтаж на шината става посредством свързване към следващото устройство.
Подробна спецификация на клеморедите за управление е предоставена в раздел "Разширение
клеморед IO11 и IO12", стр. 199.
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MatriX 3

Клемореди за управление на опционна платка IO11
Опционна платка IO11
Без потенциал
Изходи на сигнала

24 V

"SINK Ext."
NPN OpenCollector

Без потенциал
СигналКонтакти

SW3

Source
Ext.
Int.

Sink

Source
Ext.
Int.

Sink

HUDH

0V

SW3

R3A
R3B
R3C

Реле 3 (N/O)

-10
+24
DI7
DI8
DI9
DI10
0V

-10 V еталон

TH2+
TH2DO1
DO2
CDO
0V

Вход на термистора TH2

Реле 3 (N/C)
Реле 3 (Общо)

+24 V DC (maкc. 50 A)
Цифров вход 7
Цифров вход 8
Цифров вход 9
Цифров вход 10
0V

Заземяване за термистора
Цифров изход 1
Цифров изход 2
Общо
0V
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Разширението клеморед >pDRIVE< IO11 е изгодно решение по отношение на цена с допълнителни
цифрови входове и изходи, един релеен изход и един вход с високо качество на термистора. Платката
не може да бъде използвана два пъти.
Настройването за положителна или отрицателна логика на опционната платка може да бъде направена
независимо от цифровите входове на базовото устройство посредством селекторен прекъсвач SW3.
Параметрите, които се отнасят към входовете и изходите на опционните платки са на разположение на
инвертора тогава, когато платката (платките) е включена. По този начин абсолютно се предпазва
задаване на грешни параметри на функциите в близост до клеморедите.
Подробна спецификация на клеморедите за управление е предоставена в раздел "Разширение
клеморед IO11 и IO12", стр. 199.
Всички индуктивни устройства като релета, контактори, и др. трябва да бъдат оборудвани със
защитна верига срещу свръхнапрежения..
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Клемореди за управление на опционна платка IO12
Опционна платка IO12

0(4)...20 mA
0(4)...20 mA

0(4)...20 mA

0...+10 Vdc

0...+10 Vdc

Без
"SINK Int."
NPN OpenCollector

потенциал
СигналКонтакти

+24 Vdc
Source
Ext.
Int.

SW4

-10
AI3+
AI3AI4
COM
AO2
AO3

-10 V еталон

Реле 4 (N/C)
Реле 4 (Общо)

Аналогов вход 0(4)...20 mA
(диференциален усилвател)
Аналогов вход +10 V / +20 mA
Земя
Аналогов изход +10V / 10V / +20mA
Аналогов изход +10V / 10V / +20mA

+24
DI11
DI12
DI13
DI14
0V

+24 V DC (maкc. 50 A)

TH3+
TH3FP
DO3
DO4
CDO
0V

Вход на термистора TH3

Цифров вход 11
Цифров вход 12
Цифров вход 13
Цифров вход 14
0V

Заземяване на термистора
Честота на входа 0...30 kHz
Цифров изход 3
Цифров изход 4
Общо
0V

Sink

SW4

Sink

Source
Ext.
Int.

Реле 4 (N/O)

Разширението клеморед >pDRIVE< IO12 може да бъде включено допълнително или като алтернатива
към опция >pDRIVE< IO11. Платката не може да бъде използвана повторно.
Настройването за положителна или отрицателна логика на опционната платка може да бъде направено
независимо от цифровите входове на базовото устройство посредством селекторен прекъсвач SW4.
Всички индуктивни устройства като релета, контактори, и др. трябва да бъдат оборудвани със
защитна верига срещу свръхнапрежения..
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Изходи на сигнала

R4A
R4B
R4C

8 P01 002 BG.02/02a

Без потенциал

Поръчка
Номерът на поръчката на честотния инвертор >pDRIVE< MX eco се състои от 9 еталонни точки (букви и
цифри). Значението на всяка точка е описано в следния пример.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Контролна точка

M

E

4

C

2

0

A

A

A

Пример
Значение

Точка 9

Конфигурация на хардуера
винаги "A"

Точка 8

Спецификация на език
винаги "A"

Точка 7

Предпочитан вариант на устройството
винаги "A"

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Означаване на мощността на устройството
Точки 4...6

U07...U75 за 0.75...7.5 kW
D11...D90 за 11...90 kW
C11...C63 за 110...630 kW

Точка 3

"4" за устройства с 380...480 V напрежение на
мрежата

Точка 2

"E" за продуктова линия >pDRIVE< MX eco

Точка 1

"M" за гама продукти >pDRIVE< MX

Други опции на инвертора могат да се поръчат допълнително. Съответните номера на поръчките
са предоставени в раздел "Опции", стр. 187.
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Документация
Документацията за честотните инвертори >pDRIVE< MX eco е разделена на различни документи с цел
по-лесно използване:
• Проспекти за продуктите даващи общ поглед върху характеристиките и функциите на устройствата
• Продуктов каталог за планирането и поръчването на задвижванията
• Печатни копия на инструкциите за работа са приложени към всяко устройство
• Описание на функциите с подробно описание на всички функции и параметри
• Инструкции за работа за полеви шини като Modbus, CANopen и Profibus
• Инструкции за монтаж за професионално монтиране и свързване на инверторите
• Инструкции за монтаж за отделните опции
Като допълнение към инструкциите за работа се предоставя CD-ROM към всеки инвертор (номер
на поръчка 8 P01 021). Той съдържа всички горепосочени инструкции както и PC-програма
Matrix 3 за защита при пускане в действие и диагностика на инверторите.
Допълнителна информация

Номер на поръчкa

Предназначение

Съдържание

Проспекти за честотни
инвертори
>pDRIVE< MX eco & MX pro

Общ преглед на характеристиките на
устройството, външна конструкция на
устройството и неговите най-важни
функции

Продуктов каталог за честотни
инвертори
>pDRIVE< MX eco & MX pro

Общо описание на устройството,
техническа информация, валидни
стандарти, информация за планирането 8 P01 002 DE 8 P01 002 EN
и поръчването на честотен инвертор и
неговите опции

Инструкции за работа за
>pDRIVE< MX eco & MX pro

Разопаковане, работа, монтаж и
отстраняване на проблеми, както и
важни забележки за управлението и
възможните опасности по време на
работа

Английски

8 P01 000

8 P01 001

8 P01 022

Описание на функции на
>pDRIVE< MX eco

Работа и задаване на параметри, пълен
списък с параметри, съобщения аларма
8 P01 023 DE 8 P01 023 EN
и грешка, описание на PC-програма
Matrix 3

Инструкции за монтаж
>pDRIVE< MX eco

Техническа информация, валидни
стандарти, монтаж, свързване, условия
на средата

8 P01 025 DE 8 P01 025 EN

Инструкции за работа Modbus
за >pDRIVE< MX eco

Техническа информация, режим на
работа, валидни стандарти, монтаж,
свързване, пускане в действие

8 P01 033 DE 8 P01 033 EN

Инструкции за работа CANopen
за >pDRIVE< MX eco

Техническа информация, режим на
работа, валидни стандарти, монтаж,
свързване, пускане в действие

8 P01 031 DE 8 P01 031 EN

Инструкции за работа Profibus DP Техническа информация, режим на
за >pDRIVE< MX eco
работа, валидни стандарти, монтаж,
свързване, пускане в действие

8 P01 027 DE 8 P01 027 EN

Допълнителна информация можете да намерите на нашия уебсайт www.pdrive.com и
www.tagacom.com за България.
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Немски

HUDH

Ако Ви е необходимо печатно копие на инструкциите, можете да го изискате съобразно долупосочения
номер на поръчка.

Съществуващи опции за инверторите >pDRIVE< MX eco
За да се разшири сферата на приложение на честотните инвертори >pDRIVE< MX eco, съществуват
различни опции свързани с управлението и работата, разширения които се отнасят до електрическото
свързване и увеличаване степента на защита.
Опции за работа

Кратко описание

Опция >pDRIVE< BE11

Матричният пулт за управление позволява
осигуряване на максимален комфорт по време Cтp. 188
на работа посредством философия Мatrix

Номер на поръчкаr: 8 P01 100/A…G
Опция >pDRIVE< DMK11
Номер на поръчка: 8 P01 120
Опция >pDRIVE< DMK11-IP65
Номер на поръчка: 8 P01 121
Опция >pDRIVE< CABLE3-BE
Номер на поръчка: 8 P01 122
Опция >pDRIVE< CABLE10-BE
Номер на поръчка: 8 P01 123

HUDH

Наръчник-CD >pDRIVE< MX eco & pro
Номер на поръчка: 8 P01 021
Опция >pDRIVE< CABLE3-PC
Номер на поръчка: 8 P01 124

8 P01 002 BG.02/02a

Опция >pDRIVE< ADAP BLUE
Номер на поръчка: 8 P01 126
Опция >pDRIVE< RS232/485
Номер на поръчка: 8 P01 304

Справка

Комплект за монтаж към врата за монтиране
на пулт за управление BE11 във врата на
табло, на разстояние до 10 м от инвертора
Прозрачен капак IP65 за комплект за монтаж
към врата на пулт за управление BE11

Cтp. 190

Свързващ кабел за пулта за управление –
инвертор с 3 м дължина
Свързващ кабел за пулта за управление –
инвертор с 10 м дължина
Този CD-ROM осигурява пълната
документация за инвертора както и за PC
програма Matrix 3
Свързващ кабел на инвертора – PC с 3 м
дължина, вкл. RS232/485 интерфейс
конвертор на страната на PC
Bluetooth адаптер

Cтp. 22

RS232/485 интерфейс конвертор със
захранване и активно bus свързване

Опция >pDRIVE< MATRIX REMOTE LINK Опция за дистанционна поддръжка за аналогово
модемно свързване или мрежа Ethernet
Номер на поръчка: 8 P01 128
Опция >pDRIVE< ADAP RJ45
Номер на поръчка: 8 P01 127

RJ45 F/F адаптер за свързване на пулта за
управление BE11 със свързващия кабел
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Опции за управление

Кратко описание

Опция >pDRIVE< IO11

Разширение клеморед за допълнителни
цифрови входове и изходи

Опция >pDRIVE< IO12
Номер на поръчка: 8 P01 102
Опция >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 03
Номер на поръчка: 8 P01 300
Опция >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 1
Номер на поръчка: 8 P01 301
Опция >pDRIVE< MODBUS RC
Номер на поръчка: 8 P01 302
Опция >pDRIVE< MODBUS SPLITTER
Номер на поръчка: 8 P01 303
Опция >pDRIVE< MODBUS PLUG
Номер на поръчка: 8 P01 305
Опция >pDRIVE< ADAP CAN
Номер на поръчка: 8 P01 125
Опция >pDRIVE< CANOPEN PLUG
Номер на поръчка: 8 P01 307
Опция >pDRIVE< PBO11
Номер на поръчка: 8 P01 103
Опция >pDRIVE< PROFIBUS PLUG

Cтp. 199

Modbus T-адаптер с 0.3 м свързващ кабел
Modbus T-адаптер с 1 м свързващ кабел
Bus регулиране RC

Cтp. 195

Разделете Modbus сигнала на още 8 канала
RJ45 съединителна клема IP20 с бърза
технология на свързване
RJ45/Sub-D адаптер за свързване на
инвертора към CANopen field bus мрежа

Cтp. 197

Съединителна клема CANopen мрежа
Опционна платка за управление на инвертора
посредством Profibus DP

Cтp. 198

Съединителна клема за Profibus мрежа
8 P01 002 BG.02/02a

Номер на поръчка: 8 P01 306

Разширение клеморед за допълнителни
аналогови цифрови входове и изходи

HUDH

Номер на поръчка: 8 P01 101

Справка
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Кратко описание

Справка

Опция >pDRIVE< RFI
(разпределителна таблица)

Допълнителен филтър за намаляване на
радиосмущенията с висока честота за
използване в жилищна среда

Cтp. 205

Опция >pDRIVE< DCL
(разпределителна таблица)

DC дросел за намаляване на токовите
хармоници в мрежата до THD I ≤ 45 %

Cтp. 210

Опция >pDRIVE< NDU
(разпределителна таблица)

Трифазен дросел за намаляне на токовите
хармоници в мрежата до THD I ≤ 45 %

Cтp. 215

Опция >pDRIVE< HF
(разпределителна таблица)

Филтър за хармоници за значително
намаляване на хармониците в мрежата
(алтернативно на NDU)

Cтp. 219

Опция >pDRIVE< AMF
(разпределителна таблица)

Филтър на изхода на двигателя позволява
използването на инвертор с дълги кабели на
Cтp. 233
двигателя и ограничава пиковите напрежения
в двигателя

Опция >pDRIVE< SMF
(разпределителна таблица)

Синусов филтър на двигателя позволява
използването на инвертор с много дълги
кабели на двигателя и предпазва от
допълнителни шумове в двигателя,
необходим при повишаващ трансформатор

Cтp. 237

Опция >pDRIVE< TER-BOX
(разпределителна таблица)

Клемна кутия, която се монтира към дъното
на инвертора за механична опора и
свързване на екранираните кабели на
двигателя

Cтp. 243

Опция >pDRIVE< FLANGE
(разпределителна таблица)

Прибор за фланцов монтаж за монтиране на
инвертора като се използва технология за
фланцов монтаж (топлоотвеждащ радиатор
извън таблото)

Cтp. 246

Опция >pDRIVE< CMK
(разпределителна таблица)

Комплект за монтаж на стена за оптимален
монтаж на честотния инвертор в табло Rittal
TS8

Cтp. 249

8 P01 002 BG.02/02a
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Външни опции
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Разпределителна таблица за опции в зависимост от мощността

MX eco 4V1,5
MX eco 4V2,2
MX eco 4V3,0
MX eco 4V4,0
MX eco 4V5,5
MX eco 4V7,5
MX eco 4V11
MX eco 4V15
MX eco 4V18
MX eco 4V22
MX eco 4V30
MX eco 4V37
MX eco 4V45
MX eco 4V55
MX eco 4V75
MX eco 4V90
MX eco 4V110
MX eco 4V132
MX eco 4V160
MX eco 4V200
MX eco 4V250
MX eco 4V315
MX eco 4V355
MX eco 4V400
MX eco 4V500
MX eco 4V630
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Опция
>pDRIVE< DCL
DCL 2
8 P01 200
DCL 4
8 P01 201
DCL 8
8 P01 202
DCL 8
8 P01 202
DCL 11
8 P01 203
DCL 14
8 P01 204
DCL 19
8 P01 205
DCL 27
8 P01 206
DCL 44
8 P01 207
DCL 44
8 P01 207
DCL 85
8 P01 208
DCL 85
8 P01 208
DCL 85
8 P01 208
DCL 171
8 P01 209
DCL 171
8 P01 209
DCL 171
8 P01 209
DCL-BOX 240
8 P01 210
DCL-BOX 240
8 P01 210
DCL-BOX 290
8 P01 211
DCL-BOX 350
8 P01 212
DCL-BOX 490
8 P01 213
DCL-BOX 570
8 P01 214
DCL-BOX 700
8 P01 215
DCL-BOX 860
8 P01 216
DCL-BOX 860
8 P01 216
DCL-BOX 1160
8 P01 217
DCL-BOX 1400
8 P01 218

Опция
>pDRIVE< NDU
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 40
8 P01 220
NDU 40
8 P01 220
NDU 70
8 P01 221
NDU 70
8 P01 221
NDU 100
8 P01 222
NDU 100
8 P01 222
NDU 160
8 P01 223
NDU 160
8 P01 223
NDU 195
8 P01 224
NDU 235
8 P01 225
NDU 280
8 P01 226
NDU 315
8 P01 227
NDU 365
8 P01 228
NDU 475
8 P01 230
NDU 650
8 P01 233
NDU 760
8 P01 234
NDU 760
8 P01 234
2 x NDU 540
2 x 8 P01 231
2 x NDU 620
2 x 8 P01 232

Опция
>pDRIVE< HF-A
−
−
−
−
HF-A 4V7
8 P01 400
HF-A 4V13
8 P01 401
HF-A 4V13
8 P01 401
HF-A 4V18
8 P01 402
HF-A 4V24
8 P01 403
HF-A 4V24
8 P01 403
HF-A 4V30
8 P01 404
HF-A 4V50
8 P01 405
HF-A 4V50
8 P01 405
HF-A 4V70
8 P01 406
HF-A 4V70
8 P01 406
HF-A 4V100
8 P01 407
HF-A 4V125
8 P01 408
HF-A 4V150
8 P01 409
HF-A 4V150
8 P01 409
HF-A 4V200
8 P01 410
HF-A 4V255
8 P01 412
2 x HF-A 4V150
2 x 8 P01 409
2 x HF-A 4V200
2 x 8 P01 410
2 x HF-A 4V200
2 x 8 P01 410
2 x HF-A 4V225
2 x 8 P01 411
4 x HF-A 4V150
4 x 8 P01 409
4 x HF-A 4V200
4 x 8 P01 410

HUDH

MX eco 4V0,75

Опция
>pDRIVE< RFI
RFI 480/12-TN
8 P01 280
RFI 480/12-TN
8 P01 280
RFI 480/12-TN
8 P01 280
RFI 480/26-TN
8 P01 281
RFI 480/26-TN
8 P01 281
RFI 480/35-TN
8 P01 282
RFI 480/35-TN
8 P01 282
RFI 480/46-TN
8 P01 283
RFI 480/72-TN
8 P01 284
RFI 480/72-TN
8 P01 284
RFI 480/90-TN
8 P01 285
RFI 480/92-TN
8 P01 286
RFI 480/92-TN
8 P01 286
RFI 480/180-TN
8 P01 287
RFI 480/180-TN
8 P01 287
RFI 480/180-TN
8 P01 287
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/600-TN
8 P01 289
RFI 480/600-TN
8 P01 289
RFI 480/600-TN
8 P01 289
RFI 480/800-TN
8 P01 290
RFI 480/800-TN
8 P01 290
2 x RFI 480/600-TN
2 x 8 P01 289
2 x RFI 480/600-TN
2 x 8 P01 289

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE<

>pDRIVE<
MX eco 4V0,75
MX eco 4V1,5
MX eco 4V2,2
MX eco 4V3,0
MX eco 4V4,0
MX eco 4V5,5
MX eco 4V7,5
MX eco 4V11
MX eco 4V15

HUDH

MX eco 4V18
MX eco 4V22
MX eco 4V30

8 P01 002 BG.02/02a

MX eco 4V37
MX eco 4V45
MX eco 4V55
MX eco 4V75
MX eco 4V90
MX eco 4V110
MX eco 4V132
MX eco 4V160
MX eco 4V200
MX eco 4V250
MX eco 4V315
MX eco 4V355
MX eco 4V400
MX eco 4V500
MX eco 4V630

Опция
>pDRIVE< AMF
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 320-3
8 P01 144
AMF 320-3
8 P01 144
AMF 480-3
8 P01 145
AMF 480-3
8 P01 145
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 1190-3
8 P01 147
AMF 1190-3
8 P01 147

Опция
>pDRIVE< SMF
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/16
8 P01 149
SMF 480/33
8 P01 150
SMF 480/33
8 P01 150
SMF 480/33
8 P01 150
SMF 480/66
8 P01 151
SMF 480/66
8 P01 151
SMF 480/66
8 P01 151
SMF 480/95
8 P01 152
SMF 480/95
8 P01 152
SMF 480/180
8 P01 153
SMF 480/180
8 P01 153
SMF 480/180
8 P01 153
SMF 480/200
8 P01 154
SMF 480/300
8 P01 155
SMF 480/400
8 P01 156
SMF 480/400
8 P01 156
SMF 480/600
8 P01 157
SMF 480/600
8 P01 157
SMF 480/1200
8 P01 158
SMF 480/1200
8 P01 158
SMF 480/1200
8 P01 158
SMF 480/1200
8 P01 158

Опция
>pDRIVE< TER-BOX
TER-BOX 130
8 P01 240
TER-BOX 130
8 P01 240
TER-BOX 130
8 P01 240
TER-BOX 155
8 P01 241
TER-BOX 155
8 P01 241
TER-BOX 175
8 P01 242
TER-BOX 175
8 P01 242
TER-BOX 210
8 P01 243
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 240
8 P01 245
TER-BOX 241
8 P01 246
TER-BOX 241
8 P01 246
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 310
8 P01 248
TER-BOX 310
8 P01 248
TER-BOX 350
8 P01 249
TER-BOX 330
8 P01 250
TER-BOX 430
8 P01 251
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 880
8 P01 253
TER-BOX 880
8 P01 253
TER-BOX 880
8 P01 253
TER-BOX 1100
8 P01 254

Опция
>pDRIVE< FLANGE
FLANGE 130 x 230
8 P01 180
FLANGE 130 x 230
8 P01 180
FLANGE 130 x 230
8 P01 180
FLANGE 155 x 260
8 P01 181
FLANGE 155 x 260
8 P01 181
FLANGE 175 x 295
8 P01 182
FLANGE 175 x 295
8 P01 182
FLANGE 210 x 295
8 P01 183
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 240 x 420
8 P01 185
FLANGE 240 x 550
8 P01 186
FLANGE 240 x 550
8 P01 186
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 310 x 680
8 P01 188
FLANGE 310 x 680
8 P01 188
FLANGE 350 x 780
8 P01 189
FLANGE 330 x 950
8 P01 190
FLANGE 430 x 950
8 P01 191
FLANGE 585 x 950
8 P01 192
FLANGE 585 x 950
8 P01 192
−
−
−
−
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Опция
>pDRIVE< CMK-IP54FL

Опция
>pDRIVE< CMK-IP54GL

MX eco 4V0,75

−

−

−

MX eco 4V1,5

−

−

−

MX eco 4V2,2

−

−

−

MX eco 4V3,0

−

−

−

MX eco 4V4,0

−

−

−

MX eco 4V5,5

−

−

−

MX eco 4V7,5

−

−

−

MX eco 4V11

−

−

−

MX eco 4V15

−

−

−

MX eco 4V18

−

−

−

MX eco 4V22

−

−

−

MX eco 4V30

−

−

−

MX eco 4V37

−

−

−

MX eco 4V45

−

−

−

MX eco 4V55

−

−

−

MX eco 4V75

−

−

−

MX eco 4V90

CMK 9-23
8 P02 003

CMK 9-54FL
8 P02 023

CMK 9-54GL
8 P02 043

MX eco 4V110

CMK 9-23
8 P02 003

CMK 9-54FL
8 P02 023

CMK 9-54GL
8 P02 043

MX eco 4V132

CMK 10-23
8 P02 004

CMK 10-54FL
8 P02 024

CMK 10-54GL
8 P02 044

MX eco 4V160

CMK 11-23
8 P02 005

CMK 11-54FL
8 P02 025

CMK 11-54GL
8 P02 045

MX eco 4V200

CMK 12-23
8 P02 006

CMK 12-54FL
8 P02 026

CMK 12-54GL
8 P02 046

MX eco 4V250

CMK 13-23
8 P02 007

CMK 13-54FL
8 P02 027

CMK 13-54GL
8 P02 047

MX eco 4V315

CMK 13-23
8 P02 007

CMK 13-54FL
8 P02 027

CMK 13-54GL
8 P02 047

MX eco 4V355

CMK 14-23
8 P02 008

CMK 14-54FL
8 P02 028

CMK 14-54GL
8 P02 048

MX eco 4V400

CMK 14-23
8 P02 008

CMK 14-54FL
8 P02 028

CMK 14-54GL
8 P02 048

MX eco 4V500

CMK 14-23
8 P02 008

CMK 14-54FL
8 P02 028

CMK 14-54GL
8 P02 048

MX eco 4V630

CMK 15-23
8 P02 009

CMK 15-54FL
8 P02 029

CMK 15-54GL
8 P02 049
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Опция
>pDRIVE< CMK-IP23

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE<

>pDRIVE< MX pro 4V
MX pro 4V

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

За всички задвижвания с висок
коефициент на полезно действие в
промишлеността, машиностроене и
автоматика

>pDRIVE< MX pro е с още повече функции от добре познатата и с
изключително доказани характеристики серия >pDRIVE< MX.
Устройството представя на потребителя една по-здрава
конструкция с подобрено управление и с по-широки възможности
за потребителя.

Разширен стандартен монтаж и мултифункционална употреба
Характеристика

Преимущества

Справка

Вграден RFI филтър

Не се изисква допълнително пространство и не се отразява в
цената за монтаж

Cтр. 154

Цифров вход PWR
"Безопасно спиране"

Предпазва от неволно стартиране на двигателя и гарантира
безопасността на машината и обслужващия персонал.

Cтр. 307

Разширени опции

Стандартни решения за приспособяване на >pDRIVE< MX pro
към различни приложения, много на брой допълнителни опции
Cтр. 187
и опции, които заемат малко място и не се отразяват в цените
за монтаж.

Монтаж на стена в
IP21 / IP31

Компактно устройство за монтиране към стена с клемна кутия
като по-евтина алтернатива за монтажа в табло

Cтр. 243

Фланцово монтиране

Силовата част на инвертора, със степен на защита IP54, е
разположена извън таблото, посредством което се
минимизира допълнителното покачване на температурата.

Cтр. 246

Оптимизиран за монтаж
в стена

>pDRIVE< MX pro са подходящи за всеки тип табло избрано от
клиента. Стандартните елементи са на лице за
Cтр. 148
осъществяването на температурна оптимизация на таблата
със степен на защита IP54.
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Потребителски интерфейс
Характеристика

Преимущества

Справка

Матричен параметър

Няма безкрайно дълъг списък параметри с усложнена
структура, а параметрите са ясно организирани логически в
матрична форма съобразно тяхната функция

Cтр. 20

Опростено и бързо пускане в експлоатация и параметризация
Матричен потребителски посредством навигация с бутон Matrix вътре в матричния
интерфейс
параметър на графичния свалящ се матричен пулт за
управление
PC софтуер

Свободна PC програма Matrix 3 за пускане в експлоатация,
програмиране, документиране и анализ

Cтр. 18

Cтр. 22

Входове и изходи за практически всички изисквания.
Възможности за
Стандартно вграден Modbus и CANopen интерфейс. Опционни Cтр. 198
свързване и комуникация
платки за всички обичайни полева шина системи.
Разширени функции на
софтуера

Гъвкаво адаптиране към всички нужди на приложението. Няма
Cтр. 253
външни компоненти като релета, PLC и инструменти за
мониторинг и намелени разходи за монтаж

Преимущества

Продуктова гама за всички приложения. По този начин се
Голяма мощност и широк
гарантират стандартизираните интерфейси, намаляване
обхват на мощността
разходите за обучение и опростен резервен инвентар

Справка
Cтр. 28

Солидна конструкция на
силовата част и дяла за
управление

Висока надеждност при неблагоприятни условия на средата.
Силовата част е конструирана в IP54, охлаждащият въздух на
дяла за управление и силовата част са напълно отделени,
печатните платки са лакирани.

Cтр. 137

Интелигентно
ограничаване и
концепции за защита

Висока ефективност и по-малко прекъсвания на процеса.
Инверторът, двигателят и приложението са оптимално
защитени.

Cтр. 326

Управление на
вентилатора

Вентилаторите на инвертора се изключват автоматично,
когато не е необходимо охлаждане. По този начин се
удължава живота на вентилаторите както и се намалява
консумацията на енергия и шума.

Cтр. 281

Индиректно свързано
управление на
клеморедите

Безопасна и надеждна работа съобразно EN 50178 PELV

Cтр. 174

Международно
одобрение

Обхват продукти, които отговарят на най-важните одобрения
като CE, UL и CSA и които могат да се използват като
международни.

Cтр. 137

Полезни функции
Краново управление, управление на скорост алтернативно с обратна връзка по скорост,
управление на въртящ момент и допълнителни фукции са част от работата на гамата инвертори
>pDRIVE< MX pro. Те са описани подробно в раздел "Функции", стр. 253.
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Характеристика

HUDH

Промишлено реализирана конструкция

Спецификация
Техническа информация
Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro 4V от вид 4V90/110 както и устройствата от гамата >pDRIVE<
MX pro 6V са снабдени с функция двудиапазонна мощност.
Поради това честотните инвертори могат да бъдат използвани или:
− с възможност за високо динамично претоварване и номинална непрекъсната мощност (настройка
"0 .. Мощност P1") или
− с високо непрекъснато натоварване с едновременно намалена възможност за динамично
претоварване
(настройка "1 .. Мощност P2").
Разликата между максимално допустимата непрекъсната мощност на изхода на двете настройки е една
стъпка от IEC списък за двигател.
Пример

>pDRIVE< MX pro 4V 315 / 400

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Настройка B3.16 = "1 .. Мощност P2"
Номинална
мощност:
Претоварв.:

400 kW
120 % за 60 сек. на
10 мин.
135 % за 2 сек. на
30 сек.

Настройка B3.16 = "0 .. Мощност P1"
315 kW
Номинална
150 % за 60 сек. на
мощност:
10 мин.
Претоварв.:
165 % за 2 сек. на
30 сек.
380...480 V напрежение на
4V: мрежата
6V: 500...690 V напрежение на
мрежата
Продуктова линия >pDRIVE< MX pro
Семейство продукти >pDRIVE< MX
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Вход
Напрежение

380 V -15% до 480 V +10% за TT, TN или IT мрежа *)

Честота

50 / 60 Hz ±5 % *)

Клас свръхнапрежение

Клас III съобразно EN 50178

Метод за управление

Безсензорно векторно управление,
векторно управление с обратна връзка по скорост,
V/f-характеристика,
Синхронен двигател без генератор,
Синхронен двигател с енкодер (>pDRIVE< MX pro 4V...-SY
устройства със собствен код за поръчка за приложения с висок
пусков момент)

Напрежение

3 AC 0...100% напрежение на мрежата, динамично стабилизиране
на напрежението

Свръхнапрежение

Мощност 1: 50 % за 60 сек. за 10 минути, 65 % за 2 сек.
Мощност 2: 20 % за 60 сек. или 35 % за 2 сек. (от 110 kW)

Носеща честота

4 kHz, регулируем от 2...16 kHz
MX pro 4V0,75...4V75:
MX pro 4V90/110...4V500/630: 2.5 kHz, регулируем от 2...8 kHz

Честота / Базова честота

0...300 Hz / 25...300 Hz, регулируем

Защита срещу късо
съединение

всички полюси са защитени срещу късо съединение и грешки при
заземяване посредством изключване при свръхток

Конструкция

Вградено устройство за вертикален монтаж

Охлаждане

принудително

Честотна резолюция,
цифрова

0.01 Hz / 50 Hz, честотна стабилност: ±0.01 % / 50 Hz

Точност на скорост

V/f режим:
VC без обратна връзка
по скорост:
VC с обратна връзка по
скорост:

0.3 x действащия импеданс към земя
0.01% от максималната честота
(параметър C2.02)

В зависимост от настройките на контролера на скоростта до 2 ms

Механична сила
съобразно IEC/EN 60,068-2-6
1.5 мм при 3...13 Hz,
1 g при13...200 Hz
(3M3 съобразно IEC/EN 60721-3-3)
MX pro 4V90/110...4V500/630: 1.5 мм при 3...10 Hz,
0.6 g при 10...200 Hz
(3M3 съобразно IEC/EN 60721-3-3)
MX pro 4V0,75...4V75:
Механична вибрация

съобразно IEC/EN 60068-2-27
MX pro 4V0,75...4V75:
Удар

MX pro 4V90/110...4V132/160:
MX pro 4V160/200...4V500/630:

15 g за 11 ms
(3M3 съобразно IEC/EN 60721-3-3)
7 g за 11 ms
(3M3 съобразно IEC/EN 60721-3-3)
4 g за 11 ms
(3M2 съобразно IEC/EN 60721-3-3)

*) Техническа информация и забележки за напреженията в мрежата са предоставени в раздел
"Характеристики на мрежата", стр. 28.

80 | MX pro 4V

8 P01 002 BG.02/02a

Действащ импеданс към земя

Точност на въртящ момент 5% при VC (3 … 300 Hz)
Време за отговор на
въртящия момент

HUDH

Изход

Условия на средата

Температура на работа

В случай на оразмеряване за високо претоварване (Power 1): -10...+50°C
в случай на завишена изходяща мощност
-10...+45°C
(Мощност 2, от 4V90/110):
(3K3 съобразно IEC/EN 60721-3-3)
до +60°C със занижаване на номиналните характеристики

Съхранение / Температура
при транспортиране

-25...+70 C
>pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75:

долна част, отстрани, предна
част IP21
горна част IP41 (IP20 без
защитен капак)

Степен на защита

>pDRIVE< MX pro 4V90/110...4V500/630:

отстрани, предна част IP31
горна част IP20 (IP31 с DC
кутия)
долна част IP00 (IP31 с
клемна кутия)

Клас на средата / Влажност

Клас 3K3 съобразно IEC/EN 60721-3-3 / без кондензация, макс. 95 %
относителна влажност

Надморска височина

до 1000 м, над намаляване на мощността от 1 % на 100 м до 3000 м

HUDH

Степен на замърсеност 2 съобразно EN 61800-5-1
Допустимо замърсяване

Клас защита

>pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75:

3C1 и 3S2 съобразно
EN 60721-3-3

>pDRIVE< MX pro 4V90/110...4V500/630:

3C2 и 3S2 съобразно
EN 60721-3-3

клас 1 клас EN 50178

8 P01 002 BG.02/02a

Стандарти
Базов стандарт
EMC имунитет
EMC емисия
Изолация
Стандарти

Устройствата са конструирани, монтирани и тествани на базата на EN
50178.
Съобразно EN 61800-3, първа и втора среда
(IEC 1000-4-2; IEC 1000-4-3; IEC 1000-4-4; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6)
Съобразно продуктов стандарт EN 61800-3,
първа и втора среда, категория C1, C2, C3
Галванична изолация съобразно EN 50178 PELV (Защитно Екстра
Ниско Напрежение)
CE, UL, CSA, GOST

Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro са продукт с ограничена продажба в съответствие с IEC
61800-3. В жилищна среда този продукт може да причини радиосмущения, при което
потребителят е длъжен да вземе съответните мерки.
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с 2 опционни платки
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2.2
3

3.0
-

4.0
5

4.0
4.6

5.4
6.2

7.3
8.4

5.8
5.8

7.8
7.8

10.5
10.5

8.7

11.7

15.8

8.2
7.1

10.7
9

14.1
11.5

2.2
3.0
4.0
3.3
4.5
6.0
56/175 34/125 34/100
> 96.0
87
3

> 96.0
115
4

> 96.5
145
4

17

55

55

55

55

55

5

5

5

230
220
5
130
113.5
152
175
174
197
196
219

260
249
7
155
138
164
187
186
209
208
231

260
249
7
155
138
164
187
186
209
208
231

4x ∅5

4x ∅5

4x ∅5

с 1 опционна платка

≥10

При монтаж спазвайте
минимално разстояние от 50 мм
между устройствата и стената.
HUDH

4V4,0

Ако махнете защитен капак IP41,
устройствата могат да се
монтират без разстояние
отстрани.
Също вижте раздел "Намаляне
на мощността", стp. 152.

Базово устройство без опционна платка

8 P01 002 BG.02/02a

4V3,0

≥100

4V2,2

≥100

>pDRIVE< MX pro
4V0,75 4V1,5
Номинална информация
Мощност на двигателя
PN [kW] - Мощност 1
0.75
1.5
PN [hp] - Мощност1
1
2
Постоянна мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 1.6
2.8
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 1.8
3.3
Постоянен ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 2.3
4.1
IN 460 [A]
VN = 460 V 2.3
4.1
Максимален ток за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A] - Мощност 1
3.5
6.2
Ток на входа (без дросел)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 3.7
5.8
IIN 460 [A]
VN = 460 V 3.0
5.3
Спирачно устройство
PCONT [kW]
0.75
1.5
PMAX за 60 сек. [kW]
1.1
2.3
56/500 56/250
RMIN / RMAX [Ω]
Характеристики
Ефективност [%]
> 94.5 > 95.5
Загуби [W]
при IN 44
64
Прибл. тегло [кг]
3
3
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
17
17
[м3/ч]
Звуково налягане [dB(A)] 43
43
Късо съединение в
5
5
мрежата [kA]
Размери
Размер A1 [мм]
230
230
Размер A2 [мм]
220
220
Размер A3 [мм]
5
5
Размер B1 [мм]
130
130
Размер B2 [мм]
113.5 113.5
Размер C1 [мм]
152
152
Размер C2 [мм]
175
175
Размер C3 [мм]
174
174
Размер C4 [мм]
197
197
Размер C5 [мм]
196
196
Размер C6 [мм]
219
219
Фиксиране D1 [мм]
4x ∅5 4x ∅5

HUDH
8 P01 002 BG.02/02a

с 2 опционни платки

4V15

4V18

11
15

15
20

18.5
25

19.2
22

23
26

28
33

27.7
27.7

33
33

41
41

42

50

62

36.6
30.0

48
39

46
38

11
17
15/38

15
23
14/28

18.5
28
14/24

> 97.0
320
7

> 97.0
390
9

> 97.0
485
9

160

250

250

57

60

60

5

5

22

295
283
6
210
190
190
213
212
235
234
257

400
386
8
230
210
190
213
212
235
234
257

400
386
8
230
210
190
213
212
235
234
257

4x ∅6

4x ∅6

4x ∅6

с 1 опционна платка

≥100

4V11

≥10

≥100

>pDRIVE< MX pro
4V5,5 4V7,5
Номинална информация
Мощност на двигателя
PN [kW] – Мощност 1
5.5
7.5
PN [hp] - Мощност 1
7.5
10
Постоянна мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 9.9
12.2
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 11.4
14
Постоянен ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 14.3
17.6
IN 460 [A]
VN = 460 V 14.3
17.6
Максимален ток за 60 сек на 10 минути
IMAX [A] - Мощност 1
21.5
26.4
Ток на входа (без дросел)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 20.3
27.0
IIN 460 [A]
VN = 460 V 17.0
22.2
Спирачно устройство
PCONT [kW]
5.5
7.5
PMAX за 60 сек. [kW]
8.3
11
25/75 20/55
RMIN / RMAX [Ω]
Характеристики
Ефективност [%]
> 96.5 > 97.0
Загуби [W]
при IN 180
220
Прибл. тегло [кг]
5.5
5.5
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
110
110
[м3/ч]
Звуково налягане [dB(A)] 56
56
Късо съединение в
5
5
мрежата [kA]
Размери
Размер A1 [мм]
295
295
Размер A2 [мм]
283
283
Размер A3 [мм]
6
6
Размер B1 [мм]
175
175
Размер B2 [мм]
158
158
Размер C1 [мм]
164
164
Размер C2 [мм]
187
187
Размер C3 [мм]
186
186
Размер C4 [мм]
209
209
Размер C5 [мм]
208
208
Размер C6 [мм]
231
231
Фиксиране D1 [мм]
4x ∅6 4x ∅6

При монтаж спазвайте
минимално разстояние от 50 мм
между устройствата и стената.

Ако махнете защитен капак IP41,
устройствата могат да се
монтират без разстояние
отстрани.
Също вижте раздел "Намаляне
на мощността", стp. 152.

Базово устройство без опционна платка
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с 2 опционни платки
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4V37

30
40

37
50

46
53

55
63

66
66

79
79

99

119

66
56

84
69

30
45
10/15

37
56
7/12

> 97.0
980
26

> 97.0
1180
26

200

200

64

64

22

22

550
529
11
240
206
243
266
265
288
287
310
4x∅6

550
529
11
240
206
243
266
265
288
287
310
4x∅6

с 1 опционна платка

≥100

4V30

≥10

≥100

HUDH

При монтаж спазвайте
минимално разстояние от 50 мм
между устройствата и стената.

Ако махнете защитен капак IP41,
устройствата могат да се
монтират без разстояние
отстрани.
Също вижте раздел "Намаляне
на мощността", стp. 152.

Базово устройство без опционна платка

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< MX pro
4V22
Номинална информация
Мощност на двигателя
PN [kW] - Мощност 1
22
PN [hp] - Мощност 1
30
Постоянна мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 33
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 38
Постоянен ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 48
IN 460 [A]
VN = 460 V 48
Максимален ток за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A] - Мощност 1
72
Ток на входа (без дросел)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 50
IIN 460 [A]
VN = 460 V 42
Спирачно устройство
PCONT [kW]
22
PMAX за 60 сек. [kW]
33
14/20
RMIN / RMAX [Ω]
Характеристики
Ефективност [%]
> 97.0
Загуби [W]
при IN 720
Прибл. тегло [кг]
19
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
200
[м3/ч]
Звуково налягане [dB(A)] 60
Късо съединение в
22
мрежата[kA]
Размери
Размер A1 [мм]
420
Размер A2 [мм]
403
Размер A3 [мм]
8.5
Размер B1 [мм]
240
Размер B2 [мм]
206
Размер C1 [мм]
213
Размер C2 [мм]
236
Размер C3 [мм]
235
Размер C4 [мм]
258
Размер C5 [мм]
257
Размер C6 [мм]
280
Фиксиране D1 [мм]
4x∅6

HUDH
8 P01 002 BG.02/02a

с 2 oпционни платки

4V75

55
75

75
100

80
92

111
128

116
116

160
160

174

240

120
101

167
137

55
83
4/8

75
113
3.3/6

> 97.0
1560
44

> 97.0
2320
44

400

400

64

64

22

22

630
604.5
15.5
320
280
290
290
312
311
334
4x∅9

630
604.5
15.5
320
280
290
290
312
311
334
4x∅9

с 1 опционна платка

≥100

4V55

≥10

≥100

>pDRIVE< MX pro
4V45
Номинална информация
Мощност на двигателя
PN [kW] - Мощност 1
45
PN [hp] - Мощност 1
60
Постоянна мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 65
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 75
Постоянен ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 94
IN 460 [A]
VN = 460 V 94
Максимален ток за 60 сек. на10 минути
IMAX [A] - Мощност 1
141
Ток на входа (без дросел)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 104
IIN 460 [A]
VN = 460 V 85
Спирачно устройство
PCONT [kW]
45
PMAX за 60 сек. [kW]
68
5/10
RMIN / RMAX [Ω]
Характеристики
Ефективност [%]
> 97.0
Загуби [W]
при IN 1360
Прибл. тегло [кг]
44
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
400
[м3/ч]
Звуково налягане [dB(A)] 64
Късо съединение в
22
мрежата [kA]
Размери
Размер A1 [мм]
630
Размер A2 [мм]
604.5
Размер A3 [мм]
15.5
Размер B1 [мм]
320
Размер B2 [мм]
280
Размер C1 [мм]
290
Размер C3 [мм]
290
Размер C4 [мм]
312
Размер C5 [мм]
311
Размер C6 [мм]
334
Фиксиране D1 [мм]
4x∅9

При монтаж спазвайте
минимално разстояние от 50 мм
между устройствата и стената.

Ако махнете защитен капак IP41,
устройствата могат да се
монтират без разстояние
отстрани.
Също вижте раздел "Намаляне
на мощността", стp. 152.

Базово устройство без опционна платка
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Размери
Размер A1 [мм]
Размер A2 [мм]
Размер A3 [мм]
Размер B1 [мм]
Размер B2 [мм]
Размер C1 [мм]
Размер C3 [мм]
Размер C4 [мм]
Фиксиране D1 [мм]

680
650
15
310
250
377
377
392
4x ∅11.5

с 2 опционни платки
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782
758
12
350
298
377
377
392
4x ∅11.5

4V132/160

132/160
200/250
179/218
206/250
259/314
259/314
389 / 377
229/271
225/275

> 97.6
2950/3710
80
600
71
50

Ако устройствата са монтирани
без допълнително свободно
пространство
отстрани,
се
изискват по-големи минимални
разстояния, за да се осигури
достатъчно
охлаждане
(стойностите в скобите).

1.)

950
920
15
330
285
377
377
392
4x ∅11.5

При всички случаи избягвайте
къси съединения във въздуха.

1.)

в комбинация с DC дросел
опция >pDRIVE< DCL-BOX

Базово устройство без или с 1 опционна платка

HUDH

100
200
1.75/3.5

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< MX pro
4V90/110
4V110/132
Номинална информация
Мощност на двигателя
PN [kW] - Мощност 1/2
90/110
110/132
PN [hp] - Мощност 1/2
125/150
150/200
Постоянна мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 124/149
149/179
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 143/171
171/206
Постоянен ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 179/215
215/259
IN 460 [A]
VN = 460 V 179/215
215/259
Максимален ток за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A] - Мощност 1/2
269 / 258
323 / 311
Ток на входа (с опция >pDRIVE< DCL-BOX)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 159/188
194/226
IIN 460 [A]
VN = 460 V 143/168
173/224
Спирачно устройство
PCONT [kW]
70
85
PMAX за 10 сек. [kW]
135
165
2.5/5.0
2.1/4.0
RMIN / RMAX [Ω]
Характеристики
Ефективност [%]
> 97.5
> 97.5
Загуби [W]
при IN 2210/2810
2520/3330
Прибл. тегло [кг]
60
74
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
400
600
[м3/ч]
Звуково налягане [dB(A)] 61
69
Късо съединение в
50 1.)
50 1.)
мрежата [kA]

HUDH
8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< MX pro
4V160/200
4V200/250
Номинална информация
Мощност на двигателя
PN [kW] - Мощност 1/2
160/200
200/250
PN [hp] - Мощност 1/2
250/300
300/400
Постоянна мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 218/268
268/333
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 250/308
308/383
Постоянен ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 314/387
387/481
IN 460 [A]
VN = 460 V 314/387
387/481
Максимален ток за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A] - Мощност 1/2
471 / 464
581 / 577
Ток на входа (с опция >pDRIVE< DCL-BOX)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 277/338
340/418
IIN 460 [A]
VN = 460 V 281/331
333/435
Спирачно устройство
PCONT [kW]
120
200 2.)
PMAX за 10 сек. [kW]
240
300
1.75/2.75
1.05/2.2
RMIN / RMAX [Ω]
Характеристики
Ефективност [%]
> 97.7
> 97.7
Загуби [W]
при IN 3490/4450
4560/5890
Прибл. тегло [кг]
110
140
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
800
1200
[м3/ч]
Звуково налягане [dB(A)] 72
73
Късо съединение в
50 1.)
50 1.)
мрежата [kA]
Размери
Размер A1 [мм]
Размер A2 [мм]
Размер A3 [мм]
Размер B1 [мм]
Размер B2 [мм]
Размер C1 [мм]
Размер C3 [мм]
Размер C4 [мм]
Фиксиране D1 [мм]

950
920
15
430
350
377
377
392
4x ∅11.5

с 2 опционни платки

950
920
15
585
540
377
377
392
4x ∅11.5

4V250/315

250/315
400/500
333/427
383/491
481/616
481/616
722 / 739
424/527
442/544
200 2.)
375
1.05/1.75
> 97.7
5430/7250
140
1200
73
50

1.)

950
920
15
585
540
377
377
392
4x ∅11.5

Ако устройствата са монтирани
без допълнително свободно
пространство
отстрани,
се
изискват по-големи минимални
разстояния, за да се осигури
достатъчно
охлаждане
(стойностите в скобите).
При всички случаи избягвайте
къси съединения във въздуха.

1.)

в комбинация с DC дросел
опция >pDRIVE< DCL-BOX

2.)

външно спирачно устройство

Базово устройство с или без 1 опционна платка
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>pDRIVE< MX pro
4V315/400
4V400/500
Номинална информация
Мощност на двигателя
PN [kW] - Мощност 1/2
315/400
400/500
PN [hp] - Мощност 1/2
500/600
600/700
Постоянна мощност на изхода
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 427/526
526/652
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 491/605
605/750
Постоянен ток на изхода
IN 400 [A]
VN = 400 V 616/759
759/941
IN 460 [A]
VN = 460 V 616/759
759/941
Максимален ток за 60 сек.на 10 минути
IMAX [A] - Мощност 1/2
924 / 911
1139 / 1129
Ток на входа (с опция >pDRIVE< DCL-BOX)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 529/660
675/834
IIN 460 [A]
VN = 460 V 547/644
660/760
Спирачно устройство
PCONT [kW]
400 2.)
400 2.)
PMAX за 10 сек. [kW]
475
600
0.7/1.4
0.7/1.1
RMIN / RMAX [Ω]

4V500/630

500/630
700/900
652/823
750/861
941/1188
941/1080
1412 / 1426
834/1037
761/964
400 2.)
750
0.7/0.85

2 опц. платки
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> 97.8
6880/8810
215

> 97.8
8630/11150
225

> 97.8
10530/13830
300

1800

1800

2400

75

75

75

50

1.)

1150
1120
15
880
417.5
377
377
392
5x ∅11.5

0/1 опц. платка

50

1.)

1150
1120
15
880
417.5
377
377
392
5x ∅11.5

50

1.)

1150
1120
15
1110
532.5
377
377
392
6x ∅11.5

MX pro 4V315/400...4V400/500

Ако устройствата са монтирани
без допълнително свободно
пространство
отстрани,
се
изискват по-големи минимални
разстояния, за да се осигури
достатъчно
охлаждане
(стойностите в скобите).
При всички случаи избягвайте
къси съединения във въздуха.

1.)

2.)

в комбинация с DC дросел
опция >pDRIVE< DCL-BOX
външно спирачно устройство

MX pro 4V500/630

8 P01 002 BG.02/02a

Ефективност [%]
Загуби [W]
при IN
Прибл. тегло [кг]
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
[м3/ч]
Звуково налягане [dB(A)]
Късо съединение в
мрежата [kA]
Размери
Размер A1 [мм]
Размер A2 [мм]
Размер A3 [мм]
Размер B1 [мм]
Размер B2 [мм]
Размер C1 [мм]
Размер C3 [мм]
Размер C4 [мм]
Фиксиране D1 [мм]

HUDH

Характеристики

Място за монтиране и позиция
Тъй като е обичайно за вградените електронни устройства, честотните инвертори >pDRIVE< MX pro са
също конструирани съобразно степен на замърсяване 2 според 50178. Ако средата не отговаря на тези
условия, тогава е необходимо да се осигури трансформиране на степента на замърсеност напр.
посредством табло.
Заради конвекцията устройствата са конструирани за вертикален монтаж към стена. Монтирайте
устройството на незапалителна вертикална стена, която не предава вибрациите.
Спазвайте допустимите минимални разстояния между устройствата и други апаратури (вижте раздел
"Техническа информация, стр. 137).
Мястото за монтиране трябва да бъде добре вентилирано и без директна слънчева светлина.
Избягвайте влияния на средата като високи температури и висока влажност, както и прах,
мръсотия и агресивни газове. На всяка цена трябва да се избегне кондензацията.

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Не монтирайте устройството в близост до генериращо топлина оборудване.
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Монтаж на стена
>pDRIVE< MX pro е конструиран за монтиране на стена или в специална стая за електрическо
оборудване. Когато използвате опцията >pDRIVE< TER-BOX и DCL-BOX (за устройства от 90 kW нагоре)
устройствата отговарят на степен на защита IP21/31.
За устройства до 75 kW спазвайте разстояние от 50 мм отстрани, от 90 kW нагоре спазвайте разстояние
от 10 мм отстрани. В допълнение към това осигурете достатъчно свободно пространство над и под
устройствата, за да се осигури безпроблемно поемане и издухване на охлаждащия въздух.
Монтиране към стена с опция клемна кутия за
честотни инвертори до 75 kW

Монтиране към стена с опция DCL кутия и
опция клемна кутия за честотни инвертори
от 90 kW нагоре

2

4

4
5

1 >pDRIVE< MX pro 4V0,75 … 4V75

1 >pDRIVE< MX pro 4V90 … 4V630

2 Опция >pDRIVE< TER-BOX 130...320

2 Опция >pDRIVE< DCL-BOX

3 Охлаждащ въздух за управляващата част

3 Опция >pDRIVE< TER-BOX

4 Охлаждащ въздух за силовата част

4 Охлаждащ въздух за управляващата част
5 Охлаждащ въздух за силовата част

Степен на защита: над IP41, от всички страни IP21

Степен на защита: IP31

Температура на средата: -10...+45 C

Температура на средата: -10...+45 C
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8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

1

Монтаж в табло IP23
Посочените загуби и минималните напречни сечения за вход на въздух са свързани с инвертора. Други
източници на топлина като DCL, NDU, AMF, предпазители и контактори трябва да бъдат допълнително
разгледани. Вентилаторът за силовата част, който е вътре в устройството, осигурява изпускането на
въздух от таблото. Въздушният поток не трябва да бъде ограничаван посредством фиксиращи
устройства или филтърни мрежи. Осигурете разделяне на въздуха в силовата част за устройства от
90 kW, за да се избегне пресичане на въздуха вътре в устройството. В допълнение се погрижете за
изпускането в управляващата част.
Монтиране в табло със степен на защита IP23
за честотни инвертори от 90 kW

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Монтиране в табло със степен на защита IP23
за честотни инвертори дo 75 kW

1 >pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75

1 >pDRIVE< MX pro oт 90 kW

2 Табло

2 Опция линеен дросел >pDRIVE< NDU

3 Вентилационна решетка на входа (без
филтърна мрежа) за управляващата част и
силовата част

3 Вентилационна решетка на входа (без
филтърна мрежа) за управляващата част и
силовата част

4 Вентилационна решетка на изхода (без
филтърна мрежа) за управляващата част и
силовата част

5 Рaзделителна стена, за да се избегне
пресичане на въздух вътре в устройството

Степен на защита: IP23

Степен на защита: IP23

Температура на средата: -10...+40 C

Температура на средата: -10...+40 C

4 Метален капак със защита срещу пръски вода

За табла RITTAL TS8 има опционен прибор
за монтиране.
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Монтаж в табло IP54
Монтаж в табло IP54 с разделен въздушен поток:
Силовата част на всички устройства е конструирана с IP54 и е разделена със запечатка от
електрониката за управление. В случай на монтаж в табло е необходима основа за разделения
въздушен поток. Вентилаторът на силовата част, който се намира вътре в устройството изразходва
загубите на силовата част (външно). Загубите от силовата част трябва да стават посредством филтърни
вентилатори или съответно голямата повърхност на таблото. Посочените стойности за загуби и обем на
охлаждащ въздух се отнасят за инвертора за устройства до 75 kW, от 90 kW те се отнасят за инвертора
включително DCL-кутия. Допълнителни източници на топлина като DCL, NDU, AMF, предпазители и
контактори трябва да се разглеждат допълнително.
В силовия обхват от 22 kW има изцяло конструиран и тестван монтаж в табло. Цените и
техническата информация се предоставят при поискване.
Монтаж в табло със степен на защита IP54
за честотни инвертори от 90 kW

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Монтаж в табло със степен на защита IP54
за честотни инвертори до 75 kW

1
2
3
4

>pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75
>pDRIVE< DCL
Табло
Вентилационна решетка на входа (с
филтърен вентилатор) за управляващата част
5 Вентилационна решетка на изхода (с
филтърна мрежа) за управляващата част
6 Охлаждащ въздух за силовата част

1 >pDRIVE< MX pro от 90 kW
2 >pDRIVE< DCL-BOX
3 Вентилационна решетка на входа (с филтърен
вентилатор) за управляващата част
4 Метален капак със защита срещу пръски вода
5 Разделителна стена, за да се избегне
недостига на въздух във вътрешността
6 Изход на въздух (с филтърна мрежа) за
силовата част
7 Охлаждане на въздух за силовата част

Степен на защита: IP54

Степен на защита: IP54

Температура на средата: -10...+40 C

Температура на средата: -10...+40 C
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Намаляне на мощността

HUDH

В зависимост от избраната носещата честота и максималната температура на средата е възможно
увеличаване или намаляне на мощността, ако това е необходимо. Това може да бъде определено с
помощта на следната диаграма.
>pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75

>pDRIVE< MX pro 4V90/100...4V500/630

IP20...Горен защитен капак премахнат
IP41...Устройство с горен защитен капак

Мощност 1...Оразмерен за високо натоварване
Мощност 2...Увеличена мощност на изхода
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Моля спазвайте
задвижването:

следните

указания,

за

да

гарантирате

безпроблемното

функциониране

на

• При по-високи носещи честоти допустимата дължина на кабелите на двигателя се намалява
"Дължини на кабелите на двигателя", cтp. 116).
• Изберете двигател, който е най-малко с един вид по-голям.
Монтирането на DCL кутия и клемна кутия не оказва влияние върху охлаждането и оттам също
увеличаването или намалянето на мощността на честотния инвертор е независимо от
използването на тези опции..
Ако температурата на подгряване е твърде висока, носеща честота се намалява автоматично, за
да се предпази инвертора от сръхнапрежение.
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Постоянен ток при честотата на изхода < 1 Hz
За пълна защита на силовите полупроводници (IGBTs) срещу термични претоварвания, импулсната
честота ще се намали автоматично на около 0 Hz работа. Ако претоварването отнеме твърде дълго
време, устройството ще спре.

I/I N

Обхват с намалено
време за претоварване от 5...60 сек.
Претоварване 165 % за 2 сек.
Претоварване150 % за 60 сек.

165%
150%
120%

Продължителна работна мощност 2,
120% (135%) възможност за
претоварване

100%
80%

По време на работата на честотния инвертор при
по-малко от 60 сек.
То е следното:
при 0.0 Hz
при 0.5 Hz
от 1.0 Hz

f

честоти на изхода < 1 Hz, времето за претоварване е
само 5 сек.
прибл. 32 сек.
60 сек.

Ограничаване на времето за претоварване се взема предвид само за устройства, които работят
постоянно при 0 Hz.
На практика не оказва влияние върху стартирането на задвижването от 500 kW двигатели, които
вече имат номинално хлъзгане от 0.3 Hz, като така е възможно време за претоварване от
приблизително 22 сек.
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0 Hz

Продължителна работна мощност 1,
150% (165%) възможност за
претоварване

Електрически монтаж и свързване
Диаграма на свързване
Следните диаграми показват типичното свързване на честотните инвертори >pDRIVE< MX pro
включително и опциите, които могат да се изискват за защита на машината или устройството, в
зависимост от приложението.
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>pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V160/200

>pDRIVE< MX ......Честотен инвертор
HS .........................Главен прекъсвач (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
NH.........................Мрежови предпазители според таблицата "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" (абсолютно необходими)
NS .........................Линеен контактор (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
>pDRIVE< NDU....Опция линеен дросел за намаляване на токовите хармоници в мрежата резултат от
DC свързването, използва се като алтернатива на опции >pDRIVE< HF и
>pDRIVE< DCL
>pDRIVE< HF.......Опция филтър за токовите хармоници в мрежата за намаляване на токовите
хармоници резултат от DC свързването, използва се като алтернатива на опциите
>pDRIVE< NDU и >pDRIVE< DCL
>pDRIVE< RFI...... Опция филтър за радиочестотни смущения за използване като се има предвид
категория C1 или C2 съобразно EN 61800-3 "Използване в първа среда – жилищна
среда"
Вътрешен филтър.Вграден филтър за радиочестотни смущения (стандартен); като се има предвид
категория C3 съобразно EN 61800-3 "Използване в промишлени среди" (категория C2
до >pDRIVE< MX pro 4V4,0)
>pDRIVE< AMF ....Опция филтър към изхода на двигателя за намаляване на пиковото напрежение на
двигателя в случай на дълги кабели на двигателя
>pDRIVE< SMF ....Опция синусов филтър на двигателя за почти синусоидален ток на двигателя и
предотвратяване на допълнителните шумове на двигателя.
>pDRIVE< DCL ....Опция DC дросел за намаляване на токовите хармоници; използва се като
алтернатива на опцията >pDRIVE< NDU.
За MX pro 4V0,75...4V75 като външна допълнитена опция
>pDRIVE< BR.......Опция спирачен резистор за кратковременно намаляване на скоростта или
кратковременни динамични натоварвания.
DC+ / DC- .............Електрозахранване от DC-шина; алтернативно на 3AC мрежово захранване.
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>pDRIVE< MX pro 4V200/250...4V315/400

>pDRIVE< MX ......Честотен инвертор
HS .........................Главен прекъсвач (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
NH.........................Мрежови предпазители според таблицата "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" (абсолютно необходими)
HUDH

NS .........................Линеен контактор (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
>pDRIVE< NDU ....Опция линеен дросел за намаляване на токовите хармоници в мрежата резултат от
DC свързването, използва се като алтернатива на опции >pDRIVE< HF и
>pDRIVE< DCL

>pDRIVE< RFI ......Опция филтър за радиочестотни смущения като се има предвид категория C2
съобразно EN 61800-3 "Използване в първа среда – жилищна среда"
Вътрешен филтър.Вграден филтър за радиосмущения съобразно стандарта
категория C3 в съответствие с EN 61800-3 "Използване в промишлени среди"
>pDRIVE< AMF ....Опция филтър към изхода на двигателя за намаляване на пиковото напрежение на
двигателя в случай на дълги кабели на двигателя
>pDRIVE< SMF ....Опция синусов филтър на двигателя за почти синусоидален ток на двигателя и
предотвратяване на допълнителните шумове на двигателя.
>pDRIVE< DCL.....Допълнителна опция DC дросел за намаляване на токовите хармоници; използва се
като алтернатива на опцията >pDRIVE< NDU.
>pDRIVE< BU.......Външно спирачно устройство опция за >pDRIVE< MX pro 4V200/250 … 4V500/630
>pDRIVE< BR.......Опция спирачен резистор за кратковременно намаляване на скоростта или
кратковременни динамични натоварвания.
DC+ / DC- .............Електрозахранване от DC-шина; алтернативно на 3AC мрежово захранване.
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>pDRIVE< HF .......Опция филтър за токовите хармоници в мрежата за намаляване на токовите
хармоници резултат от DC свързването, използва се като алтернатива на опциите
>pDRIVE< NDU и >pDRIVE< DCL

HUDH

>pDRIVE< MX pro 4V400/500...4V500/630

>pDRIVE< MX ......Честотен инвертор
HS .........................Главен прекъсвач (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
NH.........................Мрежови предпазители според таблицата "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" (абсолютно необходими)

8 P01 002 BG.02/02a

NS .........................Линеен контактор (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
>pDRIVE< NDU....Опция линеен дросел за намаляване на токовите хармоници в мрежата резултат от
DC свързването, използва се като алтернатива на опции >pDRIVE< HF и
>pDRIVE< DCL
>pDRIVE< HF.......Опция филтър за токовите хармоници в мрежата за намаляване на токовите
хармоници резултат от DC свързването, използва се като алтернатива на опциите
>pDRIVE< NDU и >pDRIVE< DCL
>pDRIVE< RFI......Опция филтър за радиочестотни смущения като се има предвид категория C2
съобразно EN 61800-3 "Използване в първа среда – жилищна среда"
Вътрешен филтър.Вграден филтър за радиосмущения съобразно стандарта
категория C3 в съответствие с EN 61800-3 "Използване в промишлени среди"
>pDRIVE< AMF ....Опция филтър към изхода на двигателя за намаляване на пиковото напрежение на
двигателя в случай на дълги кабели на двигателя
>pDRIVE< SMF ....Опция синусов филтър на двигателя за почти синусоидален ток на двигателя и
предотвратяване на допълнителните шумове на двигателя.
>pDRIVE< DCL ....Допълнителна опция DC дросел за намаляване на токовите хармоници; използва се
като алтернатива на опцията >pDRIVE< NDU.
>pDRIVE< BU.......Външно спирачно устройство опция за >pDRIVE< MX pro 4V200/250 … 4V500/630
>pDRIVE< BR.......Опция спирачен резистор за кратковременно намаляване на скоростта или
кратковременни динамични натоварвания.
DC+ / DC- .............Електрозахранване от DC-шина; алтернативно на 3AC мрежово захранване.
1. Захранването на инвертора трябва да се раздели преди линейните дросели, ако се използват.
2. Необходим е мониторинг на предпазителите, за да се предпази инвертора от небалансирано
натоварване. Той трябва да действа на линейния контактор или забраняващия импулс (напр. цифров
вход “Външна грешка”). Това обаче не е задължително, защото инверторът контролира мрежовото
напрежение. Поради тази причина настройте параметър E3.27 "Монит. на мреж.фаза" на "1..Активен"
(фабрична настройка).
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>pDRIVE< MX pro 4V400/500...4V500/630

>pDRIVE< MX ......Честотен инвертор

HUDH

12-импулсно изправяне

HS .........................Главен прекъсвач (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)

NS .........................Линеен контактор (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
TR .........................Трансформатор с две дефазирани вторични намотки (напр. Yy6 d5)
TS .........................Прекъсвач (използва се според местните наредби за експлоатация)
Вътрешен филтър.Вграден филтър за радиосмущения съобразно стандарта
категория C3 в съответствие с EN 61800-3 "Използване в промишлени среди"
>pDRIVE< AMF ....Опция филтър към изхода на двигателя за намаляване на пиковото напрежение на
двигателя в случай на дълги кабели на двигателя
>pDRIVE< SMF ....Опция синусов филтър на двигателя за почти синусоидален ток на двигателя и
предотвратяване на допълнителните шумове на двигателя.
>pDRIVE< BU.......Външно спирачно устройство опция за >pDRIVE< MX pro 4V200/250 … 4V500/630
>pDRIVE< BR.......Опция спирачен резистор за кратковременно намаляване на скоростта или
кратковременни динамични натоварвания.
2. Необходим е мониторинг на предпазителите, за да се предпази инвертора от небалансирано
натоварване. Той трябва да действа на линейния контактор или забраняващия импулс (напр. цифров
вход “Външна грешка”). Това обаче не е задължително, защото инверторът контролира мрежовото
напрежение. Поради тази причина настройте параметър E3.27 "Монит. на мреж.фаза" на "1..Активен"
(фабрична настройка).
3. В случай на захранване посредством трансформатор с три намотки неутралната точка може да бъде
заземена или алтернативно може да се използва реле за мониторинг на изолация.
4. Трансформаторът трябва да спазва следните граници, за да се гарантира постоянно поделяне на тока:
Граници на предавателното число ± 0.3 % от rNOM
Граници на относителното напрежение на к.с. ± 5.0 % на vSC_NOM
Номиналното напрежение на изхода на трансформатора е определено за работа без натоварване.
Поради тази причина тази стойност трябва да бъде подходяща. 5 % по-високо от номиналното
напрежение на задвижването.
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NH.........................Мрежови предпазители според таблицата "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" (абсолютно необходими)

Управление на няколко двигателя
По принцип е възможно да се управляват няколко двигателя с честотен инвертор >pDRIVE< MX pro.
За помпи (центробежни помпи) и вентилаторни приложения, обаче, спазвайте следното:
• Сумата от номиналния ток трябва да бъде по-малка от номиналния ток на инвертора.
• Не е възможно различно регулиране на скоростта.
• Трябва да се има предвид общата дължина на кабела на двигателя.
• Няма висок начален въртящ момент.
• Инверторът не осигурява индивидуална защита срещу свръхнатоварване на двигателя.
• Автоматичната настройка не е възможна (но също не е необходима).
• Активирането е разрешено единствено, ако началното покачване на тока остане по-малко от
максималния ток на инвертора.
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HUDH

За приложения с по-висок начален въртящ момент (напр. задвижвания с дълъг ход, конвейери,
повдигащи механизми, и др.), е възможно единствено паралелно свързване на няколко механично
свързани двигателя. За да се извърши автоматично настройване, двигателите трябва да бъдат от същия
вид и е за предпочитане кабелите на двигателя да имат еднаква дължина.

Ако се използват термозащитни релета или прекъсвачи на двигателя, те трябва да бъдат
зададени на около 110 % от номиналния ток на двигателя!
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DC свързване
DC-свързване на няколко >pDRIVE< MX с линеен контактор

NS .........................Линеен контактор
поради монтиране на общ линеен контактор, зарядните вериги на отделните
инвертори действат паралелно, когато захранването е включено и по този начин не
могат да се претоварят.
NH.........................Защита на устройството от основната страна.
За да защитите всеки токоизправител от претоварване, пазете препоръчаните
предпазители в раздел "Мрежови предпазители и диаметър на кабелите", стр. 161.
Последвали евентуални щети в зарядната верига по време на включването в мрежата
могат да бъдат избегнати посредством мониторинг на предпазителя, който действа на
цифровия вход "Външна грешка 1", "Външна грешка 2" или на линейния контактор.
SI...........................Предпазители в DC свързване според таблица в раздел "Предпазители за DCсвързани инвертори", стр. 105
,

,

................>pDRIVE< MX eco и/или честотни инвертори MX pro със стандартна конструкция
По принцип, броят на устройствата и техният габарит е произволен, но между найголямото и най-малкото устройство са възможни само три силови мощности.

NDU ......................Опцията линеен дросел NDU или DC дросел DCL е абсолютно необходима!
BU / BR .................Спирачно устройство и спирачен резистор за бързо намаляване на мощността на
генератора.
Например, ако всички задвижвания трябва да се спрат по eдно и също време,
получената енергия ще се освободи в спирачния резистор.
Използването на спирачното устройство не е задължително.
Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro 4V могат да работят при същата DC шина. Обаче, ,
някои параметри трябва да бъдат подходящо регулирани (вижте Описание на функции).
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Препоръчително е да свържете DC съединенията в случай на приложения, при които трябва да
използват пълната мощност на двигателя от една страна и които трябва да повлияят на работата на
генератора поради обмяната на енергия през DC връзката от друга страна (напр. ролганг, лентов
транспортьор,...).

>pDRIVE< MX pro основно задвижване с подчинени при DC свързване
Приложения, които включват задвижвания работещи като генератор (по време на спирането) както и
едно или няколко задвижвания, които работят като двигател, могат да са много икономични в случай на
постояннотоково захранване (напр. машина за изправяне, тест-стенд за двигатели, ролганг, кранови
приложения,...).
Не е необходима по-голяма мощност на двигателя от мощността, която е необходима на
токоизправителя на задвижването на мрежата (напр. 250 kW + 20 % за 60 сек. за >pDRIVE< MX
pro 4V200/250).
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Задвижванията с DC захранване не трябва да се свързват по време на работа!

...........................Честотен инвертор >pDRIVE< MX pro в стандартна конструкция (основно задвижване)
Този инвертор определя максималната възможна мощност на двигателя за цялата
група задвижвания. Възможно е да се заредят три подобни устройства (или няколко
по-малки устройства със същата обща мощност).
,

.....................DC подаване към инверторите >pDRIVE< MX eco и/или MX pro (подчинени/slaves)

NDU ......................Опцията линеен дросел NDU или DC дросел DCL е абсолютно необходима!
SI...........................Предпазител на полупроводник съобразно таблицата в раздел "Предпазители за DCсвързани инвертори", стр. 105
Няма смисъл да се монтират устройства за превключване в DC веригата, защото
затварянето на превключващото устройство ще причини нежелано задействане на
предпазителите като резултат от високия ток на зареждане.
BU / BR .................Спирачно устройство и спирачен резистор за бързо намаляване на мощността на
генератора.
Например, ако всички задвижвания трябва да се спрат по eдно и също време,
получената енергия ще се освободи в спирачния резистор.
Използването на спирачното устройство не е задължително.
Функцията за спиране в основното задвижване трябва да се активира. Подчинените устройства
трябва да се параметризират за работа с външно спирачно устройство.
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Мрежови предпазители и диаметър на кабелите
Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro не включват предпазители на входа. Те се осигуряват
допълнително, ако електронния защитен механизъм на инверторите не изпълнява предназначението си.
Така те се явяват втора защита на инвертора, която да предпази захранващите кабели от
свръхнатоварване и да защити токоизправителя на входа, в случай на вътрешно късо съединение.
Долупосочените диаметри на трижилните кабели са препоръчителни стойности за поставяне на кабела във
въздуха с максимална температура на околната среда 40°C, съобразно наредби ÖVN EN 1 и VDE 0100.
Връзките в таблото са оразмерени в съответствие със спецификацията за единични проводници
XLPE/EPR мед 90°C.
Кабелите на двигателя са оразмерени за максимално продължителен ток. Те използват до 0...100 Hz (до
300 Hz загубите на кабела се увеличават с 25 % поради Ефекта от стареенето на изолацията).
Ако условията на заобикалящата среда и съществуващите наредби са други, диаметърът на
кабелите трябва да бъде съобразен с това.
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4V0,75
4V1,5
4V2,2
4V3,0
4V4,0
4V5,5
4V7,5
4V11
4V15
4V18
4V22
4V30
4V37
4V45
4V55
4V75

Макс.
продъ
лжителен
ток
2.3 A
4.1 A
5.8 A
7.8 A
10.5 A
14.3 A
17.6 A
27.7 A
33 A
41 A
48 A
66 A
79 A
94 A
116 A
160 A

6 мм2
6 мм2
6 мм2
6 мм2
6 мм2
6 мм2
6 мм2
16 мм2
35 мм2
35 мм2
50 мм2
50 мм2
50 мм2
120 мм2
120 мм2
120 мм2

3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 2.5
3 x 2.5
3x4
3x6
3 x 10
3 x 10
3 x 16
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 70

4V90/110
4V110/132
4V132/160
4V160/200
4V200/250
4V250/315
4V315/400
4V400/500
4V500/630

179 A
215 A
259 A
314 A
387 A
481 A
616 A
759 A
941 A

M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12

3 x 95
3 x 120
3 x 150
2 x (3 x 95)
2 x (3 x 120)
2 x (3 x 150)
3 x (3 x 150)
3 x (3 x 185)
4 x (3 x 185)

>pDRIVE<
MX pro

Макс.
Кабел на
свързва двигателя
-не
мм2 3.)

HUDH

Бързодей
Мрежов
Кабели в
стващи
предпазител
Cu кабел
таблото мм2
мрежови
"защита на
2
мм
предпазит
инвертора"
(на фаза)
ели 1.)
"sf"
10 A
3 x 1.5
10 A (sf)
1.5
10 A
3 x 1.5
10 A (sf)
1.5
10 [16] A
3 x 1.5 [2.5] 10 [16] A (sf)
1.5 [2.5]
16 [20] A
3 x 2.5
16 [20] A (sf)
2.5
20 [25] A
3 x 2.5 [4]
16 [25] A (sf)
2.5 [4]
25 [40] A
3 x 4 [6]
25 [40] A (sf)
4 [6]
32 [40] A
3 x 4 [6]
25 [40] A (sf)
4 [6]
40 [63] A
3 x 6 [16]
40 [63] A (sf)
6 [10]
63 [80] A
3 x 16 [25]
50 [80] A (sf)
10 [16]
63 [80] A
3 x 16 [25]
50 [80] A (sf)
10 [16]
63 [80] A
3 x 16 [25]
63 [80] A sf
A 10 [16]
80 [100] A 3 x 25 [35]
80 [100] A sf A 16 [25]
100 [125] A 3 x 35 [50]
100 [125] A sf A 25 [35]
125 [160] A 3 x 50 [70]
125 [160] A sf B 35 [50]
160 [200] A 3 x 70 [95]
160 [200] A sf B 50 [70]
200 [250] A 3 x 95 [120] 200 [250] A sf B 70 [95]
Захранване 1 – високо свръхнатоварване
250 A
3 x 120
250 A sf
C 95
315 A
3 x 185
315 A sf
C 120
400 A
2 x (3 x 120) 350 A sf
D 150
400 A
2 x (3 x 120) 400 A sf
D 185
500 A
2 x (3 x 150) 500 A sf
E 2 x 120
630 A
2 x (3 x 185) 630 A sf
F 2 x 150
800 A
3 x (3 x 185) 800 A sf
F 3 x 150
1000 A
4 x (3 x 185) 2 x 500 A sf 2.) E 2 x 2 x 120
1250 A
4 x (3 x 240) 2 x 630 A sf 2.) F 2 x 2 x 150

Изход на
двигателя

Честотен инвертор
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Мрежово захранване

Мрежово захранване

HUDH

Бързодей
Мрежов
Кабели в
стващи
предпазител
Cu кабел
таблото мм2
мрежови
"защита
на
мм2
предпазит
инвертора"
(на фаза)
ели 1.)
"sf"
Захранване 2 – високо продължително натоварване
250 A
3 x 120
250 A sf
C 95
315 A
3 x 185
315 A sf
C 120
400 A
2 x (3 x 120) 400 A sf
D 185
500 A
2 x (3 x 150) 500 A sf
D 2 x 120
630 A
2 x (3 x 185) 630 A sf
E 2 x 150
800 A
3 x (3 x 185) 800 A sf
F 3 x 150
1000 A
4 x (3 x 185) 900 A sf
F 3 x 185
1250 A
4 x (3 x 240) 2 x 630 A sf 2.) E 2 x 2 x 150
1600 A
6 x (3 x 240) 2 x 800 A sf 2.) F 2 x 3 x 150
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Изход на
двигателя

Честотен инвертор

>pDRIVE<
MX pro

Макс.
продъ Макс.
Кабел на
лжите- свързва двигателя
-не
мм2 3.)
лен
ток

4V90/110
4V110/132
4V132/160
4V160/200
4V200/250
4V250/315
4V315/400
4V400/500
4V500/630

215 A
259 A
314 A
387 A
481 A
616 A
759 A
941 A
1188 A

M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12

3 x 120
3 x 150
2 x (3 x 95)
2 x (3 x 120)
2 x (3 x 150)
3 x (3 x 150)
3 x (3 x 185)
4 x (3 x 185)
5 x (3 x 185)

1.)

Препоръчани първични предпазители, подходящи за DOL стартиране с байпас (обходна) верига.

2.)

2 х 3-полюсни предпазители заради парарелното захранване

3.)

В случай на паралелна работа, кабелът на двигателя трябва да се оразмери според първичните или
линейни предпазители!

[ ] Ако инверторите се използват без опция >pDRIVE< DCL, >pDRIVE< NDU или >pDRIVE< HF имайте
предвид стойностите в скобите.
Препоръчително е да се използват свръх бързи (полупроводникови) предпазители. Могат също да се
използват стандартно бързи предпазители или прекъсвачи, но токоизправителят може да се повреди в
случай на вътрешна грешка.
За да защитите токоизправителя в случай на късо съединение, използваните предпазители не трябва да
превишават следните I2t стойности (отнасящи се за 10 м. сек):
A

B
3

2

5.10 A s

C
3

2

50.10 A s

D
3

2

160.10 A s

E
3

2

320.10 A s

F
2

780.10³ A s

1000.103 A2s

Ako мрежовите предпазители се повредят, вече е възникнала първична повреда в инвертора.
Поради това, е неефективно да се сменят повредените предпазители и отново да се включи
инвертора. Следователно, не е благоприятно използването на линейни прекъсвачи. Недостатък
при тях е по-бавното изключване.
Използването на NYCY или NYCWY кабели за двигателя (силови кабели с концентрирано
защитно жило) е по-евтин вариант от екранираните кабели.
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За да се спазят изискванията на UL/CSA, трябва да се използват медни кабели с температура
60/75°C.
В допълнение към предпазителите на полупроводниците (с UL-ускорение, номинални стойности според
колона в таблицата мрежов предпазител "защита на инвертора" "sf"), е позволено да се използва Клас
CC, Клас J или Клас T предпазители според таблицата по-долу.

без дросел

с DCL дросел

с линеен
дросел

MX pro 4V0,75

Клас CC 6 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V1,5

Клас CC 12 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V2,2

Клас J 15 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V3,0

Клас J 17,5 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V4,0

Клас J 25 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V5,5

Клас J 40A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V7,5

Клас J 40 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V11

Клас J 60 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V15

Клас J 70 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V18

Клас J 70 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V22

Клас J 80 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V30

Клас J 90 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V37

Клас J 110 A макс.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V45

Клас J 150 A макс.

10 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V55

Клас J 175 A макс.

10 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V75

Клас J 225 A макс.

10 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V90/110

Клас J 300 A макс.

(10 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V110/132 Клас J 350 A макс.

(10 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V132/160 Клас J 400 A макс.

(18 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V160/200 Клас J 450 A макс.

(18 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V200/250 Клас J 600 A макс.

(18 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V250/315 Клас T 800 A макс.

(30 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V315/400 Предпазител на полупроводник 900 A макс. (30 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V400/500 Клас J 2x600 A макс.

(30 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V500/630 Клас T 2x800 A макс.

(30 kA)

50 kA

100 kA

( ) Допълнителна информация за стойностите вижте в раздел "DC дросел DCL", cтp. 210 и раздел
"Линеен дросел NDU", cтp. 215.
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Максимален ток на к.с. в мрежата при 480V
мрежово напрежение според UL-листване
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>pDRIVE<

UL-предпазители 600V вид
бързо действие

Предпазители за DC-свързани инвертори
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HUDH

Единствено бързодействащите предпазителите са подходящи за DC приложения. Благодарение на
тяхната конструкция, те могат да се изключват както при постояннотокови напрежения така и при
променливотокови напрежения.
DC захранваща мрежа

400 V

440 V

460 V

Номинално напрежение
Обхват на напрежението
Изключване при свръхнапрежение

560 V DC
405...650 V DC
1.50 x VN-DC

620 V DC
450...685 V DC
1.35 x VN-DC

680 V DC
490...745 V DC
1.25 x VN-DC

Номинален ток DC (прибл.)

1.15 x Iдвигател

1.15 x Iдвигател

1.15 x Iдвигател

Вид предпазител, Номинално
напрежение

690 V sf

690 V sf

690 V sf

>pDRIVE< честотен инвертор

Предпазител на мрежата
"защита на инвертора" "sf"

Линии в табло
(на фаза)

MX eco 4V0,75

MX pro 4V0,75

16 A

2.5 мм2

MX eco 4V1,5

MX pro 4V1,5

16 A

2.5 мм2

MX eco 4V2,2

MX pro 4V2,2

16 A

2.5 мм2

MX eco 4V3,0

MX pro 4V3,0

16 A

2.5 мм2

MX eco 4V4,0

MX pro 4V4,0

20 A

4 мм2

MX eco 4V5,5

MX pro 4V5,5

25 A

4 мм2

MX eco 4V7,5

MX pro 4V7,5

32 A

6 мм2

MX eco 4V11

MX pro 4V11

40 A

6 мм2

MX eco 4V15

MX pro 4V15

63 A

10 мм2

MX eco 4V18

MX pro 4V18

63 A

10 мм2

MX eco 4V22

MX pro 4V22

80 A

16 мм2

MX eco 4V30

MX pro 4V30

100 A

25 мм2

MX eco 4V37

MX pro 4V37

125 A

35 мм2

MX eco 4V45

MX pro 4V45

160 A

50 мм2

MX eco 4V55

MX pro 4V55

200 A

70 мм2

MX eco 4V75

MX pro 4V75

250 A

95 мм2

MX eco 4V90

−

315 A

120 мм2

MX eco 4V110

MX pro 4V90/110

315 A

120 мм2

MX eco 4V132

MX pro 4V110/132

400 A

185 мм2

MX eco 4V160

MX pro 4V132/160

500 A

2 x 120 мм2

MX eco 4V200

MX pro 4V160/200

630 A

2 x 150 мм2

MX eco 4V250

MX pro 4V200/250

700 A

3 x 120 мм2

MX eco 4V315

MX pro 4V250/315

900 A

3 x 150 мм2

MX eco 4V355

−

1000 A

3 x 185 мм2

MX eco 4V400

MX pro 4V315/400

1250 A

4 x 150 мм2

MX eco 4V500

MX pro 4V400/500

1400 A

6 x 120 мм2

MX eco 4V630

MX pro 4V500/630

1600 A

6 x 150 мм2
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Спирачно устройство BU
Когато двигателят е спрян на рампата на забавяне, той действа като генератор. Тъй като по стандарт
постояннотоковото свързване на инвертора не може да възвръща енергия към мрежата, DC
напрежението се увеличава, когато генераторът работи.
Ако се върне повече мощност към постояннотоковото свързване по време на спирането отколкото са
загубите в двигателя и инвертора, DC напрежението се увеличава и се стига до изключване в резултат
на претоварване.
Мощността на генератора зависи от момента на инерция на натоварването и зададеното време за
забавяне.
Инверторът >pDRIVE< MX pro противодейства на изключването посредством автоматично разширяване
на рампата на забавяне. Ако трябва да се спази по-кратко време за спиране, към инвертора се свързва
спирачен резистор (или спирачно устройство >pDRIVE< BU).

>pDRIVE< MX pro с външно спирачно устройство >pDRIVE< BU

Ако DC напрежението превиши регулируемата стойност поради спирането, се включва външен спирачен
резистор към постоянно токовото свързването като консуматор. Спирачният резистор BR преобразува
енергията в топлина като по този начин предпазва от допълнително покачване на DC напрежението.
Свързването на спирачния резистор >pDRIVE< BR позволява употребата на >pDRIVE< MX pro честотни
инвертори за приложения в четириъгълен обхват. В зависимост от избраната комбинация инвертор /
(спирачно устройство) / спирачен резистор, максимална спирачна мощност, висока постоянна спирачна
мощност или и двете могат да се оптимизират.
Резисторите трябва да се изберат съобразно съответните разпределителни таблици. В този процес,
трябва да се имат предвид допустимата спирачна мощност и времето за спиране.
106 | MX pro 4V

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

>pDRIVE< MX pro с вътрешен спирачен транзистор

Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro имат параметри за мониторинг на спирачната мощност.
Ако спирачният резистор не е съобразен с характеристиката претоварване или местните
регулации, изискайте допълнително защитно устройство. Трябва да се монтира термично реле в
мрежата на механизма за изключване.
Правилното настройване на спирачните параметри е от основно значение за защита на спирачния
резистор по време работа. В случай на повреда на вътрешния спирачен транзистор или външното
спирачно устройство, спирачният резистор може единствено да бъде защитен посредством изключване
на захранването. Поради тази причина е необходим линеен контактор, когато използваме спирачната
функция. Освен това е препоръчително да се използва функцията "Управление линеен контактор".
С използване на функцията "Управление линеен контактор" честотният инвертор може сам да се свърже
и изключи от мрежата посредством контактора. Поради тази причина се активира избираем цифров
изход с всяка команда за старт (чрез пулт, клемореди или шина), с който се задейства линейния
контактор. Изключването на линейния контактор става с команда за спиране след процеса на забавяне
на скоростта. В случай на грешка или ако се даде сигнал за заключване, линейният контактор
моментално се освобождава.
K1
L1
L2

2

3

4

5

6

R/L1
S/L2

PE

M

V/T2

T/L3

F1

F2

W/T3

F3

I

PE

O

1

2

3

4

5

6

PE

A
B
C
D
E
F

24 V
0V

8 P01 002 BG.02/02a

U/T1

Старт
K11
Управляващо напрежение
A2

Аварийно
спиране

P24
0V
DIx
DIx
+24
PWR

Външно 24 V DC
0V
Старт НАПР.
Изкл. Мрежа

Source
Ext.
Int.

SW1

Sink

HUDH

L3

1

Вътрешно +24 V DC

"Безопасно спиране”

TH1 1.)

PA/+
PB

BR

A1

RxA
RxC

TH1

Мрежов контактор ВКЛ.

Или:

BU+

K11

K1

BU-

A1

TH1 1.)

BU
BR

Честотен инвертор >pDRIVE< MX

1.) Когато се използва допълнително термично реле, трябва да се направи допълнителен контакт в
електрическата верига на линейния контактор.
Необходимо е подаване на външно 24 V буферно напрежение за захранване на електрониката
на инвертора.
За да се осигури безопасно изключване на линейния контактор, когато се използва аварийно
STOP управление, трябва да се използва цифров вход с функция "Мрежа изключ.".
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Минимална стойност на съпротивление на спирачния резистор
В предоставената техническа информация, RMIN отбелязва минималната стойност на спирачния
резистор, която ще бъде достатъчна за защитата му (вижте раздел "Техническа информация" на
съответния инвертор). В информацията, трябва да се имат предвид допустимите стойности на
резистора от -10%.
Максимална стойност на съпротивление на спирачния резистор
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В предоставената техническа информация, RMAX отбелязва номиналната стойност на съпротивлението,
при която номиналната мощност при спиране от 150% от номиналната мощност на инвертора все още
може да бъде достигната (вижте раздел "Техническа информация" на съответния инвертор). В
информацията трябва да се имат предвид допустимите стойности на резистора от +20% (вкл.
подгряване). Ако се използва спирачен резистор с по-голяма стойност на съпротивление, рампата на
забавяне трябва да се разшири в зависимост от акумулираната максимална спирачна мощност (това
също може да стане посредством функция "S-рампа"), за да се предотврати изключване при грешка със
свръхнапрежение.
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Принцип и изчисляване на последователността при спиране
За да се получи количествен резултат по отношение на устройството и спирачната мощност, трябва да
се знаят въртящия момент и скорост в съответния момент на работа.
Ако тези две променливи стойности се сравнят графично, се получава диаграма с четирите сектора на
натоварване.
+T

Генератор РЕВ.

II

Двигател НАПРЕД
I

-n (РЕВ.)

+n (НАПРЕД)
III

IV
Генератор
НАПРЕД

Двигател РЕВ.

-T
Спиране на двигателя до n=0 с постоянен въртящ момент
HUDH

Преход от повдигане към спускане на подема
Спиране и реверсиране на двигателя с постоянен въртящ момент
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Обикновено за мощността се прилага следната формула:

P=

T ⋅n
9.55

Мощност на двигателя (+P) резултати в сектори I (+T, +n) и III (-T, -n).
Мощност на генератора (-P) резултати в сектори II (+T, -n) и IV (-T, +n).
Случаите на натоварване на генератора се поделят принципно на следните групи:
1. Спиране с равно забавяне
n
n1

t
T

TL
t

TB
PB

t

PB

n1 ...Начална скорост
TL ...Момент на натоварване (двигател)
TB ...Спирачен момент (генератор)
∧

PB ...Пикова спирачна мощност

Средна стойност над спирачната мощност по
време на tB
...Време за спиране

PB ...

PB
tB

tB

∧

Характеристика на кривата на спирачна мощност е пиковата спирачна мощност PB и средната стойност
∧

на спирачната мощност, която отговаря на PB 2 , когато спира на нула (триъгълна област).
Пример:

Изключване на машините за обработка, центрофуги, дълги ходове, реверсиране на скоростта
на въртене, и др.
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2. Спиране при константна скорост
n
n1
t
T

TL
t

TB

n1 ...Начална скорост
TL ...Момент на натоварване (двигател)
TB ...Спирачен момент (генератор)
Средна стойност над спирачната мощност
PB ...по време на t
B
tB ...Време за спиране

PB
t
PB
tB

Когато спирането става при константна скорост, спирачната мощност събрана по време на спиране е
константна.

3. Спиране с константна скорост и последвало закъснение
n
n1

HUDH

Пример: тест стенд за двигатели и устройства, ...

t

t
TL
TB
PB

t

PBC

n1
TL
TB
PBC
∧

PB
tB

...
...
...
...

Начална скорост
Момент на натоварване (двигател)
Спирачен момент (генератор)
Продължителна спирачна мощност

PB

... Пикова спирачна мощност

tB

... Време за спиране

В този случай, спирането става при постоянна скорост и постоянна спирачна мощност. След това,
следва динамично закъснение, при което пиковата спирачна мощност може да се равнява на около два
или три пъти продължителната спирачна мощност, резултат от спирането на центробежната маса.
Пример: Подем при ниска скорост
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T

Изчисляване на спирачната мощност
1. Спиране на центробежната маса с постоянно закъснение

TB =

∑ I ⋅ (n1 − n 2 )

TB ... Спирачен въртящ момент на двигателя [Nm]
Сума от моменти на инерция свързани с вала двигателя
ΣI ...
[kgm2]
n1 ... Скорост преди спиране [rpm]
n2 ... Скорост след спиране [rpm]
tB ... Време за спиране [t]

9.55 ⋅ t B

P = T ⋅ϖ

ω=

2π ⋅ n
60

HUDH

Изчисляване на момента на инерция

2. Спиране на напречните движения (напр.дълги ходове) с постоянно закъснение
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Wkin =
PB =

Wkin
m
v
tB

m ⋅ v2
2

Wkin
tB

∧

∧

PB = PB ⋅ 2

...
...
...
...

Кинетична енергия [Joule]
Тегло [кг]
Скорост [m/s]
Време за спиране [s]

PB

... Пикова спирачна мощност [W]

PB

...

Средна стойност над спирачната мощност по
време на tB [W]

3. Активно спиране, задвижване от товара (напр. тест стенд)
PB =

P B ... Средна стойност над спирачната мощност по време на tB [W]
TB ... Спирачен въртящ момент [Nm]
n
... Скорост на спиране [rpm]

TB ⋅ n
9.55

4. Спиране при ниска скорост на подем

PB ... Средна стойност над спирачната мощност по време на tB [W]

PB = m ⋅ g ⋅ v
∧

PB = m ⋅ (g + a) ⋅ v +

2π ⋅ n
ω=
60

∧

I⋅ω
tB

2

PB ... Пикова спирачна мощност [W]
m

... Тегло [кг]

g
a
v
I

...
...
...
...
...
...
...

ω
tB
n

Земно ускорение 9.81 m/s2
Закъснение при спиране [m/s2]
Скорост при понижаване [m/s]
Момент на инерция [kgm2]
Ъглова скорост [rad/s]
Време за спиране [s]
Скорост на двигателя по време на понижаването [rpm]
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Всички изчислени преди това спирачни мощности се използват само, ако няма загуби в системата (напр.
η=1) или въртящи моменти на натоварването на двигателя.
Когато двете части намалят покачващата се спирачна мощност, те трябва да бъдат внимателно
наблюдавани:
1. Загуби в системата

Загубите, които се получават по време на работата на двигателя не трябва да се използват само по
време на спирането ( също при работа на генератора, сектори II и IV). Загубите активно помагат по
време на процедурата на спиране. По този начин ефективността се включва балансирано при
изчисляване на спирачната мощност.
2. Моменти на натоварване

Всички съществуващи моменти на натоварване (тъй като те не се имат предвид в общата ефективност),
като например триене, силата на вятъра, квадратични натоварващи моменти на вентилатора, въздушно
съпротивление, и т. нат., намаляват спирачната мощност. Моментите на натоварване или мощността се
изважда по време на изчисляване на спирачната мощност.
Спирачната мощност, която всъщност се изисква може да се изчисли както следва:

(

)

PBReal= P − PLoad ⋅ ηtotal

∧

PBReal ... Реална пикова спирачна мощност [W]
PBReal ... Реална продължителна спирачна мощност [W]
ηtotal ... Обща ефективност
PLoad ... Спирачна мощност на натоварените дялове [W]

HUDH

∧
⎛∧
⎞
PBReal = ⎜⎜ P− PLoad ⎟⎟ ⋅ ηtotal
⎝
⎠

ηtotal = ηmech⋅ ηmot ⋅ 0.98

∧

Необходимата опция за спиране се избира главно според необходимата спирачна мощност ( Pb , Pb ), но
също следните моменти могат да изиграят роля при избора на опция:
− Тип монтаж и степен на защита на спирачните резистори
− Габарит на ел. монтаж
− Проблеми с акумулираната термична енергия (климатизиране)
−Цена и възможност за амортизиране поради намалените разходи за енергия

В случай на работа със спирачното устройство, спирачният резистор се избира съобразно необходимите
мощности посредством диаграма на време/цикъл на спиране и сборните таблици в инструкциите.
По принцип, се прилага следното:
∧

Pmax =

Vd2
R

2

PCont. = I ⋅ R

∧

Pmax
PCont.
Vd
I
R
PCycle

... Максимална мощност при спиране [W]
... Термична продължителна спирачна мощност [W]
... Ниво на активиране на спирачното устройство [V]
... Термична граница на непрекъснат ток на спирачния
резистор (вижте зададената стойност TH) [A]
... Стойност на съпротивление на спирачния резистор [Ω]
... Вижте характерната крива в диаграмата на цикъла.

Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro имат параметри, чрез които може да се наблюдава
спирачната мощност. Ако спирачният резистор не отговаря на изискванията на
свръхнатоварването или местните регулации, се изисква допълнително устройство за защита,
термо релето трябва да бъде монтирано в изключващия механизъм на мрежата.
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Избор на опция за спиране

Характеристики на грешките за оразмеряване и мониторинг на спирачните резистори

Характерните криви показват допустимото натоварване на спирачните резистори в зависимост от
времето на цикъла. Те се отбелязват на инвертора като модел за изчисляване и по този начин
представят оптимална защита на спирачния резистор. Ако това натоварване се превиши, инверторът
задейства съобщение "BR Свръхнатоварване" (аларма или грешка).
За тази цел е необходимо подходящо задаване на параметри B5.05...B5.09:
B5.05 Задайте "BR-свръхтовар акт." на настройка "1 .. Активен" (активира мониторинга на
резистора).
B5.06 "BR-свръхтов. отговор" задава желаната реакция в случай на BR свръхнатоварване.
Когато е зададена "1 .. -Δt- аларма", обаче, трябва да се появи външна реакция за
защита на спирачния резистор BR!
B5.07 "Време Δt" за свързано с процеса адаптиране на реакцията на B5.06

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

B5.08 Задайте "BR-прод. мощност" съобразно монтирания спирачен резистор (сбор от
спирачните резистори)
B5.09 Задайте "BR Ohm стойност" съобразно монтирания спирачен резистор (общо
съпротивление на всички спирачни резистори)
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Разпределителна таблица за типични кранови приложения

Спирачно
устройство
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
BU 4V420
BU 4V420
BU 4V750
BU 4V750
BU 4V750

Спирачен
резистор
1 x BR 200R
2 x BR 200R 1)
3 x BR 200R 1)
1 x BR 120R
2 x BR 120R 1)
2 x BR 120R 1)
2 x BR 50R 1)
2 x BR 30R 1)
1 x BR 15R
1 x BR 15R
1 x BR 15R
1 x BR 10R
1 x BR 10R
1 x BR 6R
1 x BR 6R
2 x BR 10R 1)
1 x BR 3R3
1 x BR 3R3
1 x BR 2R1
1 x BR 2R1
2 x BR 3R3 1)
2 x BR 2R1 1)
2 x BR 2R1 1)
3 x BR 2R1 1)
3 x BR 2R1 1)

Типична спирачна мощност и цикли за кранови приложения
Pmax .....Максимална спирачна мощност
PB ........Спирачна мощност при намаляване
на натоварването
PCont. ....Продължителна спирачна мощност
макс. време на цикъла: 120 сек.
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Pmax @ 785 V
1.1 kW
2.3 kW
3.3 kW
4.5 kW
6.0 kW
8.3 kW
11 kW
17 kW
23 kW
28 kW
33 kW
45 kW
56 kW
68 kW
83 kW
113 kW
135 kW
165 kW
200 kW
240 kW
300 kW
375 kW
475 kW
600 kW
750 kW

PB
0.55 kW
1.05 kW
1.5 kW
2.1 kW
3.0 kW
4.1 kW
5.6 kW
8.3 kW
12 kW
15 kW
18 kW
24 kW
30 kW
36 kW
44 kW
60 kW
79 kW
97 kW
116 kW
141 kW
176 kW
220 kW
277 kW
352 kW
440 kW

PCONT
0.25 kW
0.5 kW
0.75 kW
1.0 kW
2.0 kW
2.0 kW
3.0 kW
4.0 kW
8.5 kW
8.5 kW
8.5 kW
14 kW
14 kW
22 kW
22 kW
28 kW
44 kW
44 kW
66 kW
66 kW
88 kW
132 kW
132 kW
198 kW
198 kW
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Tип. мощност
на двигателя Инвертор
0.75 kW
MX pro 4V0,75
1.5 kW
MX pro 4V1,5
2.2 kW
MX pro 4V2,2
3.0 kW
MX pro 4V3,0
4.0 kW
MX pro 4V4,0
5.5 kW
MX pro 4V5,5
7.5 kW
MX pro 4V7,5
11 kW
MX pro 4V11
15 kW
MX pro 4V15
18.5 kW
MX pro 4V18
22 kW
MX pro 4V22
30 kW
MX pro 4V30
37 kW
MX pro 4V37
45 kW
MX pro 4V45
55 kW
MX pro 4V55
75 kW
MX pro 4V75
90 kW
MX pro 4V90/110
110 kW
MX pro 4V110/132
132 kW
MX pro 4V132/160
160 kW
MX pro 4V160/200
200 kW
MX pro 4V200/250
250 kW
MX pro 4V250/315
315 kW
MX pro 4V315/400
400 kW
MX pro 4V400/500
500 kW
MX pro 4V500/630
1)
Паралелни резистори

HUDH

Типично оразмеряване за кранови приложения
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Типично оразмеряване за приложения с дълъг ход
Tип. мощност
на двигателя Инвертор
0.75 kW
MX pro 4V0,75
1.5 kW
MX pro 4V1,5
2.2 kW
MX pro 4V2,2
3.0 kW
MX pro 4V3,0
4.0 kW
MX pro 4V4,0
5.5 kW
MX pro 4V5,5
7.5 kW
MX pro 4V7,5
11 kW
MX pro 4V11
15 kW
MX pro 4V15
18.5 kW
MX pro 4V18
22 kW
MX pro 4V22
30 kW
MX pro 4V30
37 kW
MX pro 4V37
45 kW
MX pro 4V45
55 kW
MX pro 4V55
75 kW
MX pro 4V75
90 kW
MX pro 4V90/110
110 kW
MX pro 4V110/132
132 kW
MX pro 4V132/160
160 kW
MX pro 4V160/200
200 kW
MX pro 4V200/250
250 kW
MX pro 4V250/315
315 kW
MX pro 4V315/400
400 kW
MX pro 4V400/500
500 kW
MX pro 4V500/630
1)
Паралелни резистори

Спирачно
устройство
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
вътрешно
BU 4V420
BU 4V420
BU 4V750
BU 4V750
BU 4V750

Спирачен
резистор
1 x BR 200R
2 x BR 200R 1)
2 x BR 200R 1)
2 x BR 200R 1)
3 x BR 200R 1)
4 x BR 200R 1)
1 x BR 50R
1 x BR 30R
2 x BR 50R 1)
2 x BR 30R 1)
2 x BR 30R 1)
3 x BR 30R 1)
1 x BR 8R
2 x BR 12R 1)
2 x BR 8R 1)
2 x BR 8R 1)
1 x BR 3R5
1 x BR 3R5
2 x BR 3R5 1)
2 x BR 3R5 1)
2 x BR 3R5 1)
3 x BR 3R5 1)
3 x BR 3R5 1)
4 x BR 3R5 1)
5 x BR 3R5 1)

Pmax @ 785 V
1.1 kW
2.3 kW
3.3 kW
4.5 kW
6.0 kW
8.3 kW
11 kW
17 kW
23 kW
28 kW
33 kW
45 kW
56 kW
68 kW
83 kW
113 kW
135 kW
165 kW
200 kW
240 kW
300 kW
375 kW
475 kW
600 kW
750 kW

PCONT
0.25 kW
0.5 kW
0.5 kW
0.5 kW
0.75 kW
1.0 kW
1.5 kW
2.0 kW
3.0 kW
4.0 kW
4.0 kW
6.0 kW
7.0 kW
8.0 kW
14 kW
14 kW
22 kW
22 kW
44 kW
44 kW
44 kW
66 kW
66 kW
88 kW
110 kW

Типична спирачна мощност и цикли за приложения с дълъг ход
Pmax ..... Максимална спирачна мощност
PCont. .... Продължителна спирачна мощност
макс. време на цикъла: 120 сек.
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Дължини на кабелите на двигателя
Заради допустимите смущения в мрежата, позволените свръхнапрежения на двигателя, тока в лагерите
и допустимите загуби, разстоянието между инвертора и двигателя (двигателите) е ограничено.
Максималното разстояние зависи главно от вида на кабела към двигателя (екраниран/неекраниран)
както и от използваните опции.
Свръхнапрежения на двигателя

Свръхнапрежения на клеморедите на двигателя са резултат от разсейване в кабела на двигателя.
Когато кабелът към двигателя е с дължина по-голяма от 50 м, трябва да се отчете факта, че в резултат
на увеличеното съпротивление възниква спад на напрежението и двигателят трябва да бъде съответно
оразмерен. Поради тази причина натоварването на двигателя е почти независимо от използвания
инвертор!
Напрежение в мрежата 400 V изолация на двигателя за 1300 V междуфазово
напрежение и dv/dt съпротивление > 8 kV/µs

върхово

Напрежение в мрежата 460 V изолация на двигателя за 1600 V междуфазово
напрежение и dv/dt съпротивление > 8 kV/µs

върхово

Ако са спазени специфичните дължини на кабелите на двигателя, животът на двигателя може да бъде
увеличен значително.
Напрежение на мрежата 400 V макс. 1000 V междуфазово пиково напрежение и dv/dt < 500 V/µs
Напрежение на мрежата 460 V макс. 1300 V междуфазово пиково напрежение и dv/dt < 750 V/µs
Спазването на специфичните дължини на кабелите на двигателя е абсолютна необходимост, за
да се защити двигателя!
EMC интерференции

Мрежовият токоизправител както и инверторът IGBT причиняват високочестотни радиосмущения, които
се изразходват все по-силно към земния потенциал с увеличаване на дължината на кабела на
двигателя. В резултат на това линейно предаваните радиосмущения към мрежата се увеличават.
Разреждането на линейните дросели не е достатъчно и допустимите граници на радиосмущения са
превишени.
Спазване на специфичната дължина на кабелите на двигателя е също необходимо за
съобразяване с границите на електромагнитната съвместимост (EMC) граници !
Ток в лагера

Обичайният режим на тока в лагера, който не може да бъде защитен дори когато двигателите са
оборудвани с изолиран лагер, е значително намален посредством опция >pDRIVE< AMF.
Особено в случаи с големи двигатели с дължина на кабела на двигателя от средна до голяма, опцията
>pDRIVE< AMF е значително надеждна за увеличаване функционалността на двигателя.
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При по-дълги кабели на двигателя се изисква използване на "dv/dt филтър". В комбинация със
съпротивлението на кабела опцията >pDRIVE< AMF (филтър на изхода на двигателя) действа като
филтър и ограничава пиковото напрежение на двигателя както и скоростта на завъртане на изходящите
импулси.

HUDH

За да използвате стандартните двигатели в този напреженов обхват, >pDRIVE< MX pro имат функция да
забраняват късите импулси на изходното напрежение. Функцията може да бъде активирана посредством
параметър B3.32 "Мин.дълж.на импулси", докато свръхнапреженията причинени от разсейването се
намаляват. Скоростта на завъртане както и EMC натоварването не се влияят от промяна на този
параметър.

Мултипликационни фактори

Специфичните дължини на кабелите на двигателя са препоръчителните граници на базата на
типичните дължини на кабелите на двигателя, които се поставят в канали за кабели, стандартна
носеща честота и максимална честота на изхода от 100 Hz.
В случай на различни условия препоръчителната дължина на кабелите трябва да бъде променена
посредством следните фактори.
Ако използвате няколко фактора, моля, умножете ги.
• Носещата честота не отговаря на фабричната настройка:
>pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75:
при 8 kHz умножете всички стойности по 0.6
при 12 kHz умножете всички стойности по 0.4
при 16 kHz умножете всички стойности по 0.3

>pDRIVE< MX pro 4V90/110...4V500/630:
при 4 kHz умножете всички стойности по 0.7
при 8 kHz умножете всички стойности по 0.4

HUDH

• В случай на честоти на изхода по-големи от 100 Hz:
до 200 Hz
умножете всички стойности по 0.8
до 300 Hz
умножете всички стойности по 0.5
• Използва се един по-дебел кабел вместо два паралелни кабела: умножете всички стойности по 1.5

8 P01 002 BG.02/02a

• В случай на 6-полюсен кабел на двигателя (напр. за звезда/триъгълник пускова верига): умножете
всички стойности по 0.75
• В случай на паралелни двигатели, чиито център е близо до инвертора, стойностите трябва да се
променят съобразно броят на двигателите. Ако се използва настроен AMF за всеки двигател, се
използват следните стойности в скобите.

при 2 двигателя
при 3 двигателя
при 4 двигателя
при 5 двигателя

умножете всички стойности по 0.40 (0.80)
умножете всички стойности по 0.25 (0.60)
умножете всички стойности по 0.15 (0.40)
умножете всички стойности по 0.10 (0.25)

• Ако центъра на паралелните двигатели е в близост до двигателите, използват се следните фактори
за преобразуване:

при 2 двигателя
при 3 двигателя
при 4 двигателя
при 5 двигателя

умножете всички стойности по 0.80
умножете всички стойности по 0.60
умножете всички стойности по 0.40
умножете всички стойности по 0.25

• Двата двигателя са свързани паралелно и стойностите в таблицата вече включват два паралелни
кабела:
умножете всички стойности по 0.8
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Препоръчителни максимални дължини на кабелите на двигателя в първа среда
>pDRIVE< опции

4V0,75...4V4,0 4V5,5…4V45

4V55…4V500/630 Тип кабел на двигателя

C1 жилищна среда – неограничени продажби (EN 55011 - клас B група 1)

Опция RFI

50 м

50 м

−

екраниран

C2 жилищна среда - EМC квалифициран потребител (EN 55011 - клас A група 1)

Няма опции

10 м

−

−

екраниран

Опция RFI *)

75 м

75 м

100 м

екраниран

Опция RFI + AМF

80 м

80 м

120 м

екраниран

Опция RFI + SМF

100 м

100 м

150 м

екраниран

Препоръчителна максимална дължина на кабелите на двигателя във втора среда (промишлена среда)
>pDRIVE< Опции

4V0,75...4V4,0 4V5,5…4V45

4V55…4V500/630 Тип кабел на двигателя

Няма опции

20 м

20 м

50 м

екраниран

Опция AМF

50 м

50 м

80 м

екраниран

Опция RFI *)

80 м

80 м

100 м

екраниран

Опция RFI + AМF

120 м

120 м (200 м)

200 м

екраниран

Опция RFI + SМF

150 м

200 м

200 м

екраниран

Опция SМF

20 м

20 м

−

неекраниран

Няма опции *)

50 м

50 м

80 м

екраниран

Опция AМF

100 м (150 м)

120 м (200 м)

250 м

екраниран

2 x Опция AМF сериен

200 м (300 м)

250 м (400 м)

500 м

екраниран

Опция SМF

150 м

150 м

200 м

екраниран

Няма опции

100 м

100 м

100 м

неекраниран

Опция AМF

150 м (200 м)

200 м (300 м)

400 м

неекраниран

2 x Опция AМF сериен

200 м (400 м)

300 м (600 м)

600 м

неекраниран

Опция SМF

300 м

300 м

400 м

неекраниран

HUDH

C3 (EN 55011 - клас A група 2)

Стойности в скобите () … с опция AМF 215-3 вместо AМF xx-1
*) За да се избегнат претоварвания на двигателя е абсолютно необходимо да се регулират параметрите
B3.32 "Мин.дълж.на импулси" оптимизирани.

За да намалите напрежението и тока в лагера на двигателя, употребата на опция >pDRIVE< AMF
има смисъл с дължина на кабела на двигателя от 50 м.

118 | MX pro 4V

8 P01 002 BG.02/02a

C4 (EМC concept)

Забележки за свързването на силови кабели и кабели за управление
Положете кабелите за управление отделно от кабелите за мрежата, кабелите на двигателя и други
силови кабели. Кабелите за управление трябва да са екранирани и не трябва да превишават 20 м.

Ако не може да се избегне кръстосване със силовите кабели, монтирайте ги под ъгъл 90°.

Всички инвертори >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V75 и MX pro 6V2,2/3,0…6V75/90 се доставят с EMC
платка включваща винтове и подходящи скоби за кабели. Използва се, за да се фиксират всички кабели
към инвертора и спомага за оптималното свързване между екранирания кабел на двигателя и филтъра
за радиосмущения. Същевременно, всички екранирани проводници за управление могат да се свържат
към EMC платката.
>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75…4V18

>pDRIVE< MX eco & pro 4V22...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

F1

F2

F3

HUDH

I

O

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
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F

Височината на инвертора се променя, когато се използва EMC платка, в зависимост от
допълнителния елемент.
Устройство

Височина на устройството

>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75…4V4,0

+83 мм

>pDRIVE< MX eco & pro 4V5,5…4V18

+95 мм

>pDRIVE< MX eco & pro 4V22...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

+120 мм
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За входящите проводници на веригите за управление >pDRIVE< MX eco &
pro от 90kW има отделна кутия за кабели, която е изолирана от силовата
част. В нея може да намерите скоби за кабелите за свързване към екраните
точно под клемореда за управление.
F1

F2

F3

I

O

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F
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HUDH

Извършва се свързване между екранирания кабел на двигателя и
филтъра за радиосмущения, който се намира вътре в инвертора или
се задейства опцията >pDRIVE< RFI посредством сваляща се
платка. Алтернативно може да се използва опцията на клемната
кутия >pDRIVE< TER-BOX.
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Клемореди
Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro са стандартно оборудвани с разширение клеморед.
Използването на функцията на всички входове и изходи може да бъде със задаване на параметри.
За разширение на опционните платки има >pDRIVE< IO11 и >pDRIVE< IO12. Същата опционна платка
може да бъде включена само веднъж на устройство.
Инверторите >pDRIVE< MX pro могат да бъдат оборудвани с най-много 2 опционни платки
(разширение клеморед и/или полева шина).
Списък с клемореди за управление
Опция
Опция
Макс.
Опция >pDRIVE< >pDRIVE< оборуд
IO11
IO12
ване

Клемореди

+10 V
-10 V
+24 V

x
−
x

−
x
x

−
x
x

x
x
x

24 V DC

x

−

−

x

−
−

−
1x

1x
1x

−

1x

2x

4x

4x

13x

−
1x
−
−

1x
2x
1x
1x

−

−
1x
−
−
1x

1x

алтернативно 0...+10 V или 0(4)...20 mA 1x

−

−

1x

алтернативно ±10 V or 0(4)...20 mA

−

−

2x

2x

(могат да се зададат
параметри на функцията)

Отворен колектор 24 V DC

−

2x

2x

4x

Изходи на релето

N.O./N.C.

1x

1x

1x

3x

(могат да се зададат
параметри на функцията)

N.O.

1x

−

−

1x

HUDH

Еталонни напрежения
Външно буферно
напрежение
Изходи
Аналогови изходи

Безопасен вход
Цифрова етал. стойност

0...30 kHz

Цифрови входове
(могат да се зададат
параметри на функцията)
8 P01 002 BG.02/02a

0...±10 V (разлика)
0(4)...20 mA (разлика)

1x
−
алтернативно 0...+10 V или 0(4)...20 mA 1x
DI (24 V, положителна / отрицателна
5x
логика)
алтернативно DI или термистор
1x
Термистор
−
алтернативно DI или термистор
1x
"Безопасно спиране"
1x

(могат да се зададат
параметри за границите и
употребата)

Термисторни входове

−

Изходи

Аналогови изходи
(могат да бъдат зададени
параметрите при избор на
реални стойности)

Цифрови изходи

Напрежението към земя (0 V) може да достигне до 35 V в сравнение със заземяването (PE).
Свързването 0 V – земя, което е необходимо, за да се ограничи напрежението, може също да се появи в
PLC (ако е необходимо от аналоговия изход свързан с 0 V).
Цялата електроника е отделена от силовата част съобразно EN 50178 PELV (Защита срещу свръхниско
напрежение) съобразно "Защитно разделяне" чрез двойна изолация.
Аналоговият вход AI1 с диференциален усилвател (както и AI3 на опционната платка IO12) позволява
еталонно определяне на разединяването от земята.
Спазвайте максималната дължина на кабела от 15 м за осигуряване безопасност на входа PWR
"Безопасно спиране".
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Стандартни клемореди за управление на честотния инвертор
Базово устройство

BE11
F2

RJ45 Modbus

F3

O

CANopen

Modbus мрежа

RJ45 Modbus / CANopen

Мрежа

+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM
AO1

10kOhm
0...+10 V

±10 V
0V

0(4)...20 mA

0...+10 Vdc

0(4)...20 mA

0...+10 Vdc

Буферно напрежение

"SOURCE"
PNP Open-Collector

0V

Без потенциал

Сигнал
Контакти

+24 V

Source
Ext.
Int.

SW1

Source
Ext.
Int.
Sink

SW2

Sink

PTC
LI

SW1
PTC
LI

Без потенциал
Изходи на сигнала

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

+10 V еталон
Аналогов вход ±10 V
(диференциален усилвател)
Земя
Аналогов вход +10 V / +20 mA
Земя
Аналогов изход +10 V / +20 mA

Външно 24 V DC захранване
0V
Цифров вход 1
Цифров вход 2
Цифров вход 3
Цифров вход 4
Цифров вход 5
Цифров вход 6 / Термистор TH1
+24 V DC за цифрови входове
"Безопасно спиране"
(Отстраняване мощност)

SW2

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Реле 1 (N/O)
Реле 1 (N/C)
Реле 1 (Общо)
Реле 2 (N/O)
Реле 2 (Общо)

Използването на индивидуални входове и изходи както и техните граници могат да бъдат настройвани
посредством софтуер. Единствено алтернативната употреба на цифровия вход DI6 за мониторинг на
термистора на двигателя и изборът на метод за превключване за всички цифрови входове трябва да
бъдат настройвани посредством селекторен прекъсвач.
Инверторите >pDRIVE< MX pro са оборудвани с вграден интерфейс за управление посредством Modbus.
В допълнение към външната електрическа мрежа (свързването на T-частите в bus линията) е
необходимо настройване само на няколко пара метра.
Алтернативно, този интерфейс може също да бъде използван за CANopen шина. Поради тази причина е
необходим адаптер за преминаване от RJ45 контакт към SUB-D (CANopen стандартен CiA DRP 303-1).
Електрическият монтаж на шината става посредством свързване към следващото устройство.
Подробна спецификация на клеморедите за управление е предоставена в раздел "Разширение
клеморед IO11 и IO12", стр. 199.
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MatriX 3

Клемореди за управление на опционна платка IO11
Опционна платка IO11
Без потенциал
Изходи на сигнала

24 V

"SINK Ext."
NPN OpenCollector

Без потенциал
СигналКонтакти

SW3

Source
Ext.
Int.

Sink

Source
Ext.
Int.

Sink

HUDH

0V

SW3

R3A
R3B
R3C

Реле 3 (N/O)

-10
+24
DI7
DI8
DI9
DI10
0V

-10 V еталон

TH2+
TH2DO1
DO2
CDO
0V

Вход на термистора TH2

Реле 3 (N/C)
Реле 3 (Общо)

+24 V DC (maкc. 50 A)
Цифров вход 7
Цифров вход 8
Цифров вход 9
Цифров вход 10
0V

Заземяване за термистора
Цифров изход 1
Цифров изход 2
Общо
0V

8 P01 002 BG.02/02a

Разширението клеморед >pDRIVE< IO11 е изгодно решение по отношение на цена с допълнителни
цифрови входове и изходи, един релеен изход и един вход с високо качество на термистора. Платката
не може да бъде използвана два пъти.
Настройването за положителна или отрицателна логика на опционната платка може да бъде направена
независимо от цифровите входове на базовото устройство посредством селекторен прекъсвач SW3.
Параметрите, които се отнасят към входовете и изходите на опционните платки са на разположение на
инвертора тогава, когато платката (платките) е включена. По този начин абсолютно се предпазва
задаване на грешни параметри на функциите в близост до клеморедите.
Подробна спецификация на клеморедите за управление е предоставена в раздел "Разширение
клеморед IO11 и IO12", стр. 199.
Всички индуктивни устройства като релета, контактори, и др. трябва да бъдат оборудвани със
защитна верига срещу свръхнапрежения..
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Клемореди за управление на опционна платка IO12
Опционна платка IO12

0(4)...20 mA
0(4)...20 mA

0(4)...20 mA

0...+10 Vdc

0...+10 Vdc

Без
"SINK Int."
NPN OpenCollector

потенциал
СигналКонтакти

+24 Vdc
Source
Ext.
Int.

SW4

-10
AI3+
AI3AI4
COM
AO2
AO3

-10 V еталон

Реле 4 (N/C)
Реле 4 (Общо)

Аналогов вход 0(4)...20 mA
(диференциален усилвател)
Аналогов вход +10 V / +20 mA
Земя
Аналогов изход +10V / 10V / +20mA
Аналогов изход +10V / 10V / +20mA

+24
DI11
DI12
DI13
DI14
0V

+24 V DC (maкc. 50 A)

TH3+
TH3FP
DO3
DO4
CDO
0V

Вход на термистора TH3

Цифров вход 11
Цифров вход 12
Цифров вход 13
Цифров вход 14
0V

Заземяване на термистора
Честота на входа 0...30 kHz
Цифров изход 3
Цифров изход 4
Общо
0V

Sink

SW4

Sink

Source
Ext.
Int.

Реле 4 (N/O)

Разширението клеморед >pDRIVE< IO12 може да бъде включено допълнително или като алтернатива
към опция >pDRIVE< IO11. Платката не може да бъде използвана повторно.
Настройването за положителна или отрицателна логика на опционната платка може да бъде направено
независимо от цифровите входове на базовото устройство посредством селекторен прекъсвач SW4.
Всички индуктивни устройства като релета, контактори, и др. трябва да бъдат оборудвани със
защитна верига срещу свръхнапрежения..
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Изходи на сигнала

R4A
R4B
R4C

8 P01 002 BG.02/02a

Без потенциал

Клемореди за управление на опционните платки >pDRIVE< SFB

Опционните платки >pDRIVE< SFB се използват за оценяване на импулсите на енкодера, който е
монтиран към двигателя.
Съществуват три опционни платки с различно захранващо напрежение подавано към енкодера и с
различни видове сигнали.
>pDRIVE< SFB 5V RS422
Опция SFB 5V RS422
“Обратна връзка по скорост”
ЕНКОДЕР
RS422 (5V)

0Vs
+Vs
B
B
A
A

+Vs

0Vs

DC

Захранващо напрежение +5V
За енкодер <200mA
(Без напрежение)

DC

B

B

Сигнал Б (90° изместен)

A

A

Сигнал A

HUDH

Препоръчителни минимални напречни сечения на кабела:
до 25 м:
0.5 мм2
до 50 м:
0.75 мм2
1.5 мм2
до 100 м:
>pDRIVE< SFB 15V RS422
Опция SFB 15V RS422
“Обратна връзка по скорост”

8 P01 002 BG.02/02a

ЕНКОДЕР
RS422 (15V)

0Vs
+Vs
B
B
A
A

+Vs

0Vs

DC

Захранващо напрежение
+15V За енкодер <175mA
(Без потенциал)

DC

B

B

Сигнал Б (90° изместен)

A

A

Сигнал A

Препоръчителни минимални напречни сечения на кабела:
до 25 м:
0.2 мм2
до 100 м:
0.5 мм2
1.0 мм2
до 600 м:
>pDRIVE< SFB 24V PP
Опция SFB 24V PP
“Обратна връзка по скорост”
ЕНКОДЕР
Push-Pull (24V)
+Vs

0Vs

0Vs
+Vs
B
B
A
A

DC

Захранващо напрежение
+24V За енкодер <100mA
(Без потенциал)

DC

B

B

Сигнал Б (90° изместен)

A

A

Сигнал A

Препоръчителни минимални напречни сечения на кабела:
до 600 м:
0.2 мм2
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Поръчка
Номерът на поръчката на честотния инвертор >pDRIVE< MX pro се състои от 9 еталонни точки (букви и
цифри). Значението на всяка точка е описано в следния пример.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пункт еталон

M

P

4

C

1

6

A

A

B

Пример

Пункт 9

Конфигурация на хардуера
"A" ...без вградено спирачно устройство
(от >pDRIVE< MX pro 4V200/250)
"B" ... с вградено спирачно устройство
(до >pDRIVE< MX pro 4V160/200)

Пункт 8

Определяне на език / софтуер
"A" ... стандарт
"S" ... приложения със синхронен двигател
"T" ... приложения с повишаващ трансформатор

Пункт 7

Предпочитан вариант на устройството
винаги "A"
Отбелязване мощността на устройството (с
високо претоварване)
U07...U75 за MX pro 4V0,75...4V7,5
D11...D90 за MX pro 4V11...4V90/110
C11...C50 за MX pro 4V110/132...500/630

Пункт 3

"4" за устройства с 380...480 V напрежение на
мрежата

Пункт 2

"P" за група продукти >pDRIVE< MX pro

Пункт 1

"M" за група продукти >pDRIVE< MX

Други опции на инвертора могат да се поръчат допълнително. Съответните номера на поръчките
са предоставени в раздел "Опции", стр. 187.
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Пунктове
4...6

HUDH

Значение

Документация
Документацията за честотните инвертори >pDRIVE< MX pro е разделена на различни документи с цел
по-лесно използване:
•
•
•
•
•
•
•

Проспекти за продуктите даващи общ поглед върху характеристиките и функциите на устройствата
Продуктов каталог за планирането и поръчването на задвижванията
Печатни копия на инструкциите за работа са приложени към всяко устройство
Описание на функциите с подробно описание на всички функции и параметри
Инструкции за работа за полеви шини като Modbus, CANopen и Profibus
Инструкции за монтаж за професионално монтиране и свързване на инверторите
Инструкции за монтаж за отделните опции
Като допълнение към инструкциите за работа се предоставя CD-ROM към всеки инвертор (номер
на поръчка 8 P01 021). Той съдържа всички горепосочени инструкции както и PC-програма
Matrix 3 за защита при пускане в действие и диагностика на инверторите.

Допълнителна информация

Ако Ви е необходимо печатно копие на инструкциите, можете да го изискате съобразно долупосочения
номер на поръчка.

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Предназначение

Продуктова брошура на
честотни инвертори
>pDRIVE< MX eco & MX pro
Продуктов каталог на
честотни инвертори
>pDRIVE< MX eco & MX pro

Съдържание

Преглед на характеристиките на
устройството, външна конструкция на
инвертора и неговите най-важни функции
Общо описание на устройството, техническа
информация, валидни стандарти,
информация за планирането и поръчването
на честотни инвертори и неговите опции
Продуктов каталог на
Общо описание на устройството, техническа
честотни инвертори
информация, валидни стандарти,
>pDRIVE< MX eco & MX pro в информация за планирането и поръчването
табло
на честотни инвертори и неговите опции
Разопаковане, работа, монтаж и
Работни инструкции за
отстраняване на повреди както и важни
>pDRIVE< MX eco & MX pro
забележки за работата с устройството и
възможни заплахи
Работа и параметризиране, пълен индекс
Описание на функциите на
параметри, аларма и съобщения за грешки,
>pDRIVE< MX pro
описание на PC-програма Matrix 3
Техническа информация, валидни стандарти,
Работни инструкции за
>pDRIVE< MX pro 4V
монтаж, свързване, условия на средата
Техническа информация, валидни стандарти,
Работни инструкции за
>pDRIVE< MX pro 6V
монтаж, свързване, условия на средата
Техническа информация, режим на работа,
Работни инструкции Modbus
валидни стандарти, монтаж, свързване,
за >pDRIVE< MX pro
пускане в експлоатация
Работни инструкции CANopen Техническа информация, режим на работа,
валидни стандарти, монтаж, свързване,
за >pDRIVE< MX pro
пускане в експлоатация
Работни инструкции Profibus DP Техническа информация, режим на работа,
валидни стандарти, монтаж, свързване,
за >pDRIVE< MX pro
пускане в експлоатация
Ръководство за защита на
Оразмеряване и параметризиране на
двигатели средно напрежение задвижванията за двигатели средно
за >pDRIVE< MX pro
напрежение

Номер поръчка
немски
английски

8 P01 000

8 P01 001

8 P01 002 DE 8 P01 002 EN

8 P01 004 DE 8 P01 004 EN

8 P01 022

8 P01 323 DE 8 P01 323 EN
8 P01 325 DE 8 P01 325 EN
8 P01 329 DE 8 P01 329 EN
8 P01 333 DE 8 P01 333 EN
8 P01 331 DE 8 P01 331 EN
8 P01 327 DE 8 P01 327 EN
8 P01 037 DE 8 P01 037 EN

Допълнителна информация можете да намерите на нашия уебсайт www.pdrive.com и
www.tagacom.com за България.
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Съществуващи опции за инвертори >pDRIVE< MX pro 4V
За да се разшири сферата на приложение на честотните инвертори >pDRIVE< MX pro, съществуват
различни опции свързани с управлението и работата, разширения които се отнасят до електрическото
свързване и увеличаване степента на защита.
Опции за работа

Кратко описание

Опция >pDRIVE< BE11

Матричният пулт за управление позволява
осигуряване на максимален комфорт по време Cтp. 188
на работа посредством философия Мatrix

Номер на поръчка: 8 P01 120
Опция >pDRIVE< DMK11-IP65
Номер на поръчка: 8 P01 121
Опция >pDRIVE< CABLE3-BE
Номер на поръчка: 8 P01 122
Опция >pDRIVE< CABLE10-BE
Номер на поръчка: 8 P01 123
Наръчник-CD >pDRIVE< MX eco & pro
Номер на поръчка: 8 P01 021
Опция >pDRIVE< CABLE3-PC
Номер на поръчка: 8 P01 124
Опция >pDRIVE< ADAP BLUE
Номер на поръчка: 8 P01 126
Опция >pDRIVE< RS232/485
Номер на поръчка: 8 P01 304

Комплект за монтаж към врата за монтиране
на пулт за управление BE11 във врата на
табло, на разстояние до 10 м от инвертора
Прозрачен капак IP65 за комплект за монтаж
към врата на пулт за управление BE11
Свързващ кабел за пулта за управление –
инвертор с 3 м дължина
Свързващ кабел за пулта за управление –
инвертор с 10 м дължина
Този CD-ROM осигурява пълната
документация за инвертора както и за PC
програма Matrix 3
Свързващ кабел на инвертора – PC с 3 м
дължина, вкл. RS232/485 интерфейс
конвертор на страната на PC
Bluetooth адаптер
RS232/485 интерфейс конвертор със
захранване и активно bus свързване

Опция >pDRIVE< MATRIX REMOTE LINK Опция за дистанционна поддръжка за аналогово
модемно свързване или мрежа Ethernet
Номер на поръчка: 8 P01 128
Опция >pDRIVE< ADAP RJ45
Номер на поръчка: 8 P01 127
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Cтp. 190

HUDH

Опция >pDRIVE< DMK11

RJ45 F/F адаптер за свързване на пулта за
управление BE11 със свързващия кабел

Cтp. 22
8 P01 002 BG.02/02a

Номер на поръчкаr: 8 P01 100/A…G

Справка

HUDH
8 P01 002 BG.02/02a

Опции за управление

Кратко описание

Справка

Oпция >pDRIVE< IO11
Номер поръчка: 8 P01 101

Разширение клеморед за допълнителни
аналогови цифрови входове и изходи

Опция >pDRIVE< IO12
Номер поръчка: 8 P01 102

Разширение клеморед за допълнителни
аналогови цифрови входове и изходи

Опция >pDRIVE< SFB 5V RS422
Номер поръчка: 8 P01 110

Платка разширение за обратна връзка по
енкодер.
Захранващо напрежение 5 V / RS422

Опция >pDRIVE< SFB 15V RS422
Номер поръчка: 8 P01 111

Платка разширение за обратна връзка по
енкодер
Захранващо напрежение 15 V / RS422

Опция >pDRIVE< SFB 24V PP
Номер поръчка: 8 P01 112

Платка разширение за обратна връзка по
енкодер.
Захранващо напрежение 24 V /
(противофазен)

Опция >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 03
Номер поръчка: 8 P01 300

Modbus T-адаптер с 0.3 м свързващ кабел

Опция >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 1
Номер поръчка: 8 P01 301

Modbus T-адаптер с 1 м свързващ кабел

Опция >pDRIVE< MODBUS RC
Номер поръчка: 8 P01 302

Bus завършек RC

Опция >pDRIVE< MODBUS SPLITTER
Номер поръчка: 8 P01 303

Разделя Modbus сигнала на осем
допълнителни канала.

Опция >pDRIVE< MODBUS PLUG
Номер поръчка: 8 P01 305

RJ45 съединителна клема IP20 с технология
за бързо свързване

Опция >pDRIVE< ADAP CAN
Номер поръчка: 8 P01 125

RJ45/Sub-D адаптер за свързване на
инвертора към CANopen fieldbus мрежа

Опция >pDRIVE< CANOPEN PLUG
Номер поръчка: 8 P01 307

Съединителна клема за CANopen мрежа

Опция >pDRIVE< PBO11
Номер поръчка: 8 P01 103

Опционна платка за управление на инвертора
посредством Profibus DP

Опция >pDRIVE< PROFIBUS PLUG
Номер поръчка: 8 P01 306

Съединителна клема за Profibus мрежа

Cтp. 199

Cтp. 203

Cтp. 195

Cтp. 197

Cтp. 198
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Справка

Опция >pDRIVE< RFI
(разпределителна таблица)

Допълнителен филтър за радиосмущения
намалява високочестотните смущения при
използване в жилищна среда

Cтp. 205

Опция >pDRIVE< DCL
(разпределителна таблица)

DC дросел за намаляване на токовите
хармоници в мрежата до THD I ≤ 45 %

Cтp. 210

Опция >pDRIVE< NDU
(разпределителна таблица)

Трифазен дросел за намаляване на токовите
Cтp. 215
хармоници в мрежата до THD I ≤ 45 %
(алтернативно на DCL)

Опция >pDRIVE< BU
(разпределителна таблица)

Външно спирачно устройство за >pDRIVE<
MX pro 4V200/250 до 4V500/630.

Cтp. 224

Опция >pDRIVE< BR
(разпределителна таблица)

Спирачен резистор за кратковременно
намаляване на скоростта или за бързи
динамични натоварвания

Cтp. 228

Опция >pDRIVE< HF
(разпределителна таблица)

Филтър за хармоници за значително
намаляване на хармониците в мрежата

Cтp. 219

Опция >pDRIVE< AMF
(разпределителна таблица)

Филтър на изхода на двигателя позволява
използването на инвертор с дълги кабели на
Cтp. 233
двигателя и ограничава пиковите напрежения
в него

Опция >pDRIVE< SMF
(разпределителна таблица)

Синусов филтър на двигателя позволява
използването на инвертор с много дълги
кабели и предпазва от допълнителни шумове Cтp. 237
в двигателя, необходим при повишаващи
трансформатори

Опция >pDRIVE< TER-BOX
(разпределителна таблица)

Клемна кутия, която се монтира на дъното на
Cтp. 243
инвертора за механична опора и свързване
на екранираните кабели на двигателя

Опция >pDRIVE< FLANGE
(разпределителна таблица)

Прибор за фланцов монтаж за монтиране на
инвертора с технология за фланцово
монтиране (топлоотвеждащ радиатор извън
таблото)

Cтp. 246

Опция >pDRIVE< CMK
(разпределителна таблица)

Комплект за монтаж на стена за оптимално
монтиране на честотния инвертор в табло
Rittal TS8

Cтp. 249
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Кратко описание

8 P01 002 BG.02/02a

Външни опции

Разпределителна таблица за опции в зависимост от мощността

>pDRIVE<
MX pro 4V0,75
MX pro 4V1,5
MX pro 4V2,2
MX pro 4V3,0
MX pro 4V4,0
MX pro 4V5,5
MX pro 4V7,5
MX pro 4V11
MX pro 4V15

HUDH

MX pro 4V18
MX pro 4V22
MX pro 4V30

8 P01 002 BG.02/02a

MX pro 4V37
MX pro 4V45
MX pro 4V55
MX pro 4V75
MX pro 4V90/110
MX pro 4V110/132
MX pro 4V132/160
MX pro 4V160/200
MX pro 4V200/250
MX pro 4V250/315
MX pro 4V315/400
MX pro 4V400/500
MX pro 4V500/630

Опция
>pDRIVE< RFI
RFI 480/12-TN
8 P01 280
RFI 480/12-TN
8 P01 280
RFI 480/12-TN
8 P01 280
RFI 480/26-TN
8 P01 281
RFI 480/26-TN
8 P01 281
RFI 480/35-TN
8 P01 282
RFI 480/35-TN
8 P01 282
RFI 480/46-TN
8 P01 283
RFI 480/72-TN
8 P01 284
RFI 480/72-TN
8 P01 284
RFI 480/90-TN
8 P01 285
RFI 480/92-TN
8 P01 286
RFI 480/92-TN
8 P01 286
RFI 480/180-TN
8 P01 287
RFI 480/180-TN
8 P01 287
RFI 480/180-TN
8 P01 287
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/600-TN
8 P01 289
RFI 480/600-TN
8 P01 289
RFI 480/600-TN
8 P01 289
RFI 480/800-TN
8 P01 290
2 x RFI 480/600-TN
2 x 8 P01 289
2 x RFI 480/600-TN
2 x 8 P01 289

Опция
>pDRIVE< DCL
DCL 2
8 P01 200
DCL 4
8 P01 201
DCL 8
8 P01 202
DCL 8
8 P01 202
DCL 11
8 P01 203
DCL 14
8 P01 204
DCL 19
8 P01 205
DCL 27
8 P01 206
DCL 44
8 P01 207
DCL 44
8 P01 207
DCL 85
8 P01 208
DCL 85
8 P01 208
DCL 85
8 P01 208
DCL 171
8 P01 209
DCL 171
8 P01 209
DCL 171
8 P01 209
DCL-BOX 240
8 P01 210
DCL-BOX 290
8 P01 211
DCL-BOX 350
8 P01 212
DCL-BOX 490
8 P01 213
DCL-BOX 570
8 P01 214
DCL-BOX 700
8 P01 215
DCL-BOX 860
8 P01 216
DCL-BOX 1160
8 P01 217
DCL-BOX 1400
8 P01 218

Опция
>pDRIVE< NDU
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 40
8 P01 220
NDU 40
8 P01 220
NDU 70
8 P01 221
NDU 70
8 P01 221
NDU 100
8 P01 222
NDU 100
8 P01 222
NDU 160
8 P01 223
NDU 160
8 P01 223
NDU 235
8 P01 225
NDU 280
8 P01 226
NDU 315
8 P01 227
NDU 365
8 P01 228
NDU 475
8 P01 230
NDU 650
8 P01 233
NDU 760
8 P01 234
2 x NDU 540
2 x 8 P01 231
2 x NDU 620
2 x 8 P01 232

Опция
>pDRIVE< HF-A
−
−
−
−

HF-A 4V7
8 P01 400
HF-A 4V13
8 P01 401
HF-A 4V13
8 P01 401
HF-A 4V18
8 P01 402
HF-A 4V24
8 P01 403
HF-A 4V24
8 P01 403
HF-A 4V30
8 P01 404
HF-A 4V50
8 P01 405
HF-A 4V50
8 P01 405
HF-A 4V70
8 P01 406
HF-A 4V70
8 P01 406
HF-A 4V100
8 P01 407
HF-A 4V150
8 P01 409
HF-A 4V150
8 P01 409
HF-A 4V200
8 P01 410
HF-A 4V255
8 P01 412
2 x HF-A 4V150
2 x 8 P01 409
2 x HF-A 4V200
2 x 8 P01 410
2 x HF-A 4V225
2 x 8 P01 411
4 x HF-A 4V150
4 x 8 P01 409
4 x HF-A 4V200
4 x 8 P01 410
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MX pro 4V1,5
MX pro 4V2,2
MX pro 4V3,0
MX pro 4V4,0
MX pro 4V5,5
MX pro 4V7,5
MX pro 4V11
MX pro 4V15
MX pro 4V18
MX pro 4V22
MX pro 4V30
MX pro 4V37
MX pro 4V45
MX pro 4V55
MX pro 4V75
MX pro 4V90/110
MX pro 4V110/132
MX pro 4V132/160
MX pro 4V160/200
MX pro 4V200/250
MX pro 4V250/315
MX pro 4V315/400
MX pro 4V400/500
MX pro 4V500/630

132 | MX pro 4V

Опция >pDRIVE< BR
Повдигане
1 x BR 200R
1 x 8 P01 262
2 x BR 200R
2 x 8 P01 262
3 x BR 200R
3 x 8 P01 262
1 x BR 120R
1 x 8 P01 263
2 x BR 120R
2 x 8 P01 263
2 x BR 120R
2 x 8 P01 263
2 x BR 50R
2 x 8 P01 264
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
1 x BR 15R
1 x 8 P01 266
1 x BR 15R
1 x 8 P01 266
1 x BR 15R
1 x 8 P01 266
1 x BR 10R
1 x 8 P01 268
1 x BR 10R
1 x 8 P01 268
1 x BR 6R
1 x 8 P01 270
1 x BR 6R
1 x 8 P01 270
2 x BR 10R
2 x 8 P01 268
1 x BR 3R3
1 x 8 P01 272
1 x BR 3R3
1 x 8 P01 272
1 x BR 2R1
1 x 8 P01 273
1 x BR 2R1
1 x 8 P01 273
2 x BR 3R3
2 x 8 P01 272
2 x BR 2R1
2 x 8 P01 273
2 x BR 2R1
2 x 8 P01 273
3 x BR 2R1
3 x 8 P01 273
3 x BR 2R1
3 x 8 P01 273

Опция >pDRIVE< BR
Дълъг ход
1 x BR 200R
1 x 8 P01 262
2 x BR 200R
2 x 8 P01 262
2 x BR 200R
2 x 8 P01 262
2 x BR 200R
2 x 8 P01 262
3 x BR 200R
3 x 8 P01 262
4 x BR 200R
4 x 8 P01 262
1 x BR 50R
1 x 8 P01 264
1 x BR 30R
1 x 8 P01 265
2 x BR 50R
2 x 8 P01 264
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
3 x BR 30R
3 x 8 P01 265
1 x BR 8R
1 x 8 P01 269
2 x BR 12R
2 x 8 P01 267
2 x BR 8R
2 x 8 P01 269
2 x BR 8R
2 x 8 P01 269
1 x BR 3R5
1 x 8 P01 271
1 x BR 3R5
1 x 8 P01 271
2 x BR 3R5
2 x 8 P01 271
2 x BR 3R5
2 x 8 P01 271
2 x BR 3R5
2 x 8 P01 271
3 x BR 3R5
3 x 8 P01 271
3 x BR 3R5
3 x 8 P01 271
4 x BR 3R5
4 x 8 P01 271
5 x BR 3R5
5 x 8 P01 271

HUDH

MX pro 4V0,75

Опция
>pDRIVE< BU
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
BU 4V420
8 P01 260
BU 4V420
8 P01 260
BU 4V750
8 P01 261
BU 4V750
8 P01 261
BU 4V750
8 P01 261

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE<

>pDRIVE<
MX pro 4V0,75
MX pro 4V1,5
MX pro 4V2,2
MX pro 4V3,0
MX pro 4V4,0
MX pro 4V5,5
MX pro 4V7,5
MX pro 4V11
MX pro 4V15

HUDH

MX pro 4V18
MX pro 4V22
MX pro 4V30

8 P01 002 BG.02/02a

MX pro 4V37
MX pro 4V45
MX pro 4V55
MX pro 4V75
MX pro 4V90/110
MX pro 4V110/132
MX pro 4V132/160
MX pro 4V160/200
MX pro 4V200/250
MX pro 4V250/315
MX pro 4V315/400
MX pro 4V400/500
MX pro 4V500/630

Опция
>pDRIVE< AMF
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 320-3
8 P01 144
AMF 320-3
8 P01 144
AMF 480-3
8 P01 145
AMF 480-3
8 P01 145
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 1190-3
8 P01 147
AMF 1190-3
8 P01 147

Опция
>pDRIVE< SMF
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/16
8 P01 149
SMF 480/33
8 P01 150
SMF 480/33
8 P01 150
SMF 480/33
8 P01 150
SMF 480/66
8 P01 151
SMF 480/66
8 P01 151
SMF 480/66
8 P01 151
SMF 480/95
8 P01 152
SMF 480/95
8 P01 152
SMF 480/180
8 P01 153
SMF 480/180
8 P01 153
SMF 480/200
8 P01 154
SMF 480/300
8 P01 155
SMF 480/400
8 P01 156
SMF 480/400
8 P01 156
SMF 480/600
8 P01 157
SMF 480/600
8 P01 157
SMF 480/1200
8 P01 158
SMF 480/1200
8 P01 158
SMF 480/1200
8 P01 158

Опция
>pDRIVE< TER-BOX
TER-BOX 130
8 P01 240
TER-BOX 130
8 P01 240
TER-BOX 130
8 P01 240
TER-BOX 155
8 P01 241
TER-BOX 155
8 P01 241
TER-BOX 175
8 P01 242
TER-BOX 175
8 P01 242
TER-BOX 210
8 P01 243
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 240
8 P01 245
TER-BOX 241
8 P01 246
TER-BOX 241
8 P01 246
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 310
8 P01 248
TER-BOX 350
8 P01 249
TER-BOX 330
8 P01 250
TER-BOX 430
8 P01 251
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 880
8 P01 253
TER-BOX 880
8 P01 253
TER-BOX 1100
8 P01 254

Опция
>pDRIVE< FLANGE
FLANGE 130 x 230
8 P01 180
FLANGE 130 x 230
8 P01 180
FLANGE 130 x 230
8 P01 180
FLANGE 155 x 260
8 P01 181
FLANGE 155 x 260
8 P01 181
FLANGE 175 x 295
8 P01 182
FLANGE 175 x 295
8 P01 182
FLANGE 210 x 295
8 P01 183
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 240 x 420
8 P01 185
FLANGE 240 x 550
8 P01 186
FLANGE 240 x 550
8 P01 186
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 310 x 680
8 P01 188
FLANGE 350 x 780
8 P01 189
FLANGE 330 x 950
8 P01 190
FLANGE 430 x 950
8 P01 191
FLANGE 585 x 950
8 P01 192
*)
FLANGE 585 x 950
8 P01 192
*)
−
−
−

*) Когато използвате BU 4V420 е необходима опция >pDRIVE< FLANGE 660 x 950 (поръчка номер
8 P01 193)!
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Опция
>pDRIVE< CMK-IP54FL

Опция
>pDRIVE< CMK-IP54GL

MX pro 4V0,75

−

−

−

MX pro 4V1,5

−

−

−

MX pro 4V2,2

−

−

−

MX pro 4V3,0

−

−

−

MX pro 4V4,0

−

−

−

MX pro 4V5,5

−

−

−

MX pro 4V7,5

−

−

−

MX pro 4V11

−

−

−

MX pro 4V15

−

−

−

MX pro 4V18

−

−

−

MX pro 4V22

−

−

−

MX pro 4V30

−

−

−

MX pro 4V37

−

−

−

MX pro 4V45

−

−

−

MX pro 4V55

−

−

−

MX pro 4V75

−

−

−

MX pro 4V90/110

CMK 9-23
8 P02 003

CMK 9-54FL
8 P02 023

CMK 9-54GL
8 P02 043

MX pro 4V110/132

CMK 10-23
8 P02 004

CMK 10-54FL
8 P02 024

CMK 10-54GL
8 P02 044

MX pro 4V132/160

CMK 11-23
8 P02 005

CMK 11-54FL
8 P02 025

CMK 11-54GL
8 P02 045

MX pro 4V160/200

CMK 12-23
8 P02 006

CMK 12-54FL
8 P02 026

CMK 12-54GL
8 P02 046

MX pro 4V200/250

CMK 13-23
8 P02 007

CMK 13-54FL
8 P02 027

CMK 13-54GL
8 P02 047

MX pro 4V250/315

CMK 13-23
8 P02 007

CMK 13-54FL
8 P02 027

CMK 13-54GL
8 P02 047

MX pro 4V315/400

CMK 14-23
8 P02 008

CMK 14-54FL
8 P02 028

CMK 14-54GL
8 P02 048

MX pro 4V400/500

CMK 14-23
8 P02 008

CMK 14-54FL
8 P02 028

CMK 14-54GL
8 P02 048

MX pro 4V500/630

CMK 15-23
8 P02 009

CMK 15-54FL
8 P02 029

CMK 15-54GL
8 P02 049
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Опция
>pDRIVE< CMK-IP23
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>pDRIVE<

>pDRIVE< MX pro 6V
MX pro 6V

За всички задвижвания с висока
производителност в промишлеността
с режово захранване от 500 до 690 V

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

>pDRIVE< MX pro 6V е с още повече функции от добре познатата
и с изключително доказани характеристики серия >pDRIVE< MX. .
Устройството представя на потребителя една по-здрава
конструкция с подобрено управление и с по-широки възможности
за потребителя.

Разширен стандартен монтаж и мултифункционална употреба
Характеристика

Преимущества

Справка

Вграден RFI филтър

Не се изисква допълнително пространство и не се отразява в
цената за монтаж

Cтр. 154

Цифров вход PWR
"Безопасно спиране"

Предпазва от неволно стартиране на двигателя и гарантира
безопасността на машината и обслужващия персонал.

Cтр. 307

Разширени опции

Стандартни решения за приспособяване на >pDRIVE< MX pro
към различни приложения, много на брой допълнителни опции
Cтр. 187
и опции, които заемат малко място и не се отразяват в цените
за монтаж.

Монтаж на стена в
IP21 / IP31

Компактно устройство за монтиране към стена с клемна кутия
като по-евтина алтернатива за монтажа в табло

Cтр. 243

Фланцово монтиране

Силовата част на инвертора, със степен на защита IP54, е
разположена извън таблото, посредством което се
минимизира допълнителното покачване на температурата.

Cтр. 246

Оптимизиран за монтаж
в стена

>pDRIVE< MX pro са подходящи за всеки тип табло избрано от
клиента. Стандартните елементи са на лице за
Cтр. 148
осъществяването на температурна оптимизация на таблата
със степен на защита IP54.
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Потребителски интерфейс
Характеристика

Преимущества

Справка

Матричен параметър

Няма безкрайно дълъг списък параметри с усложнена
структура, а параметрите са ясно организирани логически в
матрична форма съобразно тяхната функция

Cтр. 20

Опростено и бързо пускане в експлоатация и параметризация
Матричен потребителски посредством навигация с бутон Matrix вътре в матричния
интерфейс
параметър на графичния свалящ се матричен пулт за
управление
PC софтуер

Свободна PC програма Matrix 3 за пускане в експлоатация,
програмиране, документиране и анализ

Cтр. 18

Cтр. 22

Входове и изходи за практически всички изисквания.
Възможности за
Стандартно вграден Modbus и CANopen интерфейс. Опционни Cтр. 198
свързване и комуникация
платки за всички обичайни полева шина системи.
Разширени функции на
софтуера

Гъвкаво адаптиране към всички нужди на приложението. Няма
Cтр. 253
външни компоненти като релета, PLC и инструменти за
мониторинг и намелени разходи за монтаж

Преимущества

Продуктова гама за всички приложения. По този начин се
Голяма мощност и широк
гарантират стандартизираните интерфейси, намаляване
обхват на мощността
разходите за обучение и опростен резервен инвентар

Справка

Cтр. 28

Солидна конструкция на
силовата част и дяла за
управление

Висока надеждност при неблагоприятни условия на средата.
Силовата част е конструирана в IP54, охлаждащият въздух на
дяла за управление и силовата част са напълно отделени,
печатните платки са лакирани.

Cтр. 137

Интелигентно
ограничаване и
концепции за защита

Висока ефективност и по-малко прекъсвания на процеса.
Инверторът, двигателят и приложението са оптимално
защитени.

Cтр. 326

Управление на
вентилатора

Вентилаторите на инвертора се изключват автоматично,
когато не е необходимо охлаждане. По този начин се
удължава живота на вентилаторите както и се намалява
консумацията на енергия и шума.

Cтр. 281

Индиректно свързано
управление на
клеморедите

Безопасна и надеждна работа съобразно EN 50178 PELV

Cтр. 174

Международно
одобрение

Обхват продукти, които отговарят на най-важните одобрения
като CE, UL и CSA и които могат да се използват като
международни.

Cтр. 137

Полезни функции

Краново управление, управление на скорост алтернативно с обратна връзка по скорост,
управление на въртящ момент и допълнителни фукции са част от работата на гамата инвертори
>pDRIVE< MX pro. Те са описани подробно в раздел "Функции", стр. 253.
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Характеристика

HUDH

Промишлено реализирана конструкция

Спецификация
Техническа информация
Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro 4V от вид 4V90/110 както и устройствата от гамата >pDRIVE<
MX pro 6V са снабдени с функция двудиапазонна мощност.
Поради това честотните инвертори могат да бъдат използвани или:
− с възможност за високо динамично претоварване и номинална непрекъсната мощност (настройка
"0 .. Мощност P1") или
− с високо непрекъснато натоварване с едновременно намалена възможност за динамично
претоварване
(настройка "1 .. Мощност P2").

Разликата между максимално допустимата непрекъсната мощност на изхода на двете настройки е една
стъпка от IEC списък за двигател.
Пример

>pDRIVE< MX pro 4V 315 / 400

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Настройка B3.16 = "1 .. Мощност P2"
Номинална
мощност:
Претоварв.:

400 kW
120 % за 60 сек. на
10 мин.
135 % за 2 сек. на
30 сек.

Настройка B3.16 = "0 .. Мощност P1"
315 kW
Номинална
150 % за 60 сек. на
мощност:
10 мин.
Претоварв.:
165 % за 2 сек. на
30 сек.
380...480 V напрежение на
4V: мрежата
6V: 500...690 V напрежение на
мрежата
Продуктова линия >pDRIVE< MX pro
Семейство продукти >pDRIVE< MX
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Вход

Напрежение

500 V -15% до 690 V +10% за TT, TN или IT мрежи *)
(не важи за ъглово заземено мрежово захранване)

Честота

50 / 60 Hz ±5 % *)

Допълнително напрежение за
3AC 400…440V ±10% 50 Hz ±5%
захранване на вентилатора
(MX pro 6V90/110 … 6V630/800 само) 3AC 400…480V ±10% 60 Hz ±5%
Клас претоварване

Клас III съобразно EN 50178

Изход

Метод за управление

Безсензорно векторно управление,
Векторно управление с обратна връзка по скорост,
V/f-характеристика,
Синхронен двигател без енкодер,
Синхронен двигател с енкодер (>pDRIVE< MX pro 6V...-SY
устройства със собствен код за поръчка за приложения с висок
начален въртящ момент)

Напрежение

3 AC 0...100% напрежение на мрежата, стабилизиране на
динамичното напрежение

Претоварване

Мощност 1: 50 % за 60 сек. на 10 мин., 65 % за 2 сек.
Мощност 2: 20 % за 60 сек. на 10 мин., 35 % за 2 сек.

Импулсна честота

MX pro 6V2,2/3,0...6V22/30:
MX pro 6V30/37...6V630/800:

Честота / Базова честота

0...300 Hz / 25...300 Hz, регулируемо

Защита срещу късо съединение

Всички полюси са защитени срещу к.с. и грешка при заземяване
посредством изключване при претоварване

Конструкция

Вградено устройство за вертикален монтаж

Охлаждане

принудително

Резолюция честота, цифрова

0.01 Hz / 50 Hz, стабилност на честотата: ±0.01 % / 50 Hz

Точност на въртящия момент

Честота на плъзгане
0.3 x честота на плъзгане
0.01 % от максималната честота
(параметър C2.02)

5 % при VC (3 … 300 Hz)

Време за реакция въртящ момент
В зависимост от настройването на спиид контролера до 2 ms
*) Техническата информация и забележки за напреженията в мрежата са предоставени в раздел
"Характеристики на мрежата", стр. 28.
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Точност на скоростта

V/f режим:
VC без обратна
връзка по скорост:
VC с обратна връзка
по скорост:

2 kHz, регулируемо от 2...6 kHz
2 kHz, регулируемо от 2...4.9 kHz

Механична сила

съобразно IEC/EN 60068-2-6
Механична вибрация

MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90:
MX pro 6V90/110...6V630/800:

1.5 мм при 3...13 Hz, 1 g при 13...200 Hz
(3M3 съобразно IEC/EN 60721-3-3)
1.5 мм при 3...10 Hz, 0.6 g при 10...200 Hz
(3M3 съобразно IEC/EN 60721-3-3)

съобразно IEC/EN 60068-2-27
MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90:

Шок

MX pro 6V90/110...6V160/200:
MX pro 6V200/250...6V630/800:

15 g за 11 ms
(3M3 съобразно IEC/EN 60721-3-3)
7 g за 11 ms
(3M3 съобразно IEC/EN 60721-3-3)
4 g за 11 ms
(3M2 съобразно IEC/EN 60721-3-3)

Условия на средата

Температура на работа

В случай на претоварване (Мощностr 1):
в случай на занижена мощност на изхода
(Мощност 2):

-10...+50°C
-10...+45°C

(3K3 съобразно IEC/EN 60721-3-3)
до +60°C със занижаване на номиналните характеристики
Съхранение / Температура
при транспортиране

-25...+70°C
долна част, страни, предна
част IP21
горна част IP41 (IP20 без
защитен капак)

Степен на защита

>pDRIVE< MX pro 6V90/110...6V630/800:

страни, предна част IP31
горна част IP20 (IP31 с
TRAFO-кутия)
долна част IP00 (IP31 с
клемна кутия)

Среда клас / Влажност

Клас 3K3 съобразно IEC/EN 60721-3-3 / без кондензация, макс. 95 %
сравнителна влажност

Надморска височина

До 1000 м, извън намаляне мощност с 1 % на 100 м до 2400 м

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90:

Степен на замърсяване 2 съобразно EN 61800-5-1
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90:

3C1 и 3S2 съобразно
EN 60721-3-3

>pDRIVE< MX pro 6V90/110...6V630/800:

3C2 и 3S2 съобразно
EN 60721-3-3

Допустимо замърсяване

Клас защита

Клас 1 съобразно EN 50178

Стандарти

Базов стандарт
EMC имунитет
EMC emission
Изолация
Стандарти

Устройствата са конструирани, изработени и тествани въз основа на
EN 50178
Съобразно EN 61800-3, първа и втора среда
(IEC 1000-4-2; IEC 1000-4-3; IEC 1000-4-4; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6)
Съобразно продуктов стандарт EN 61800-3,
втора среда, категория C3
Галванична изолация съобразно EN 50178 PELV (Защитно екстра ниско
напрежение)
CE, UL, CSA, GOST

Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro са продукт с ограничена продажба в съответствие с IEC
61800-3. В жилищна среда този продукт може да причини радиосмущения, при което
потребителят е длъжен да вземе съответните мерки.
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с 1 опционна платка

6V4,0/5,5

8.7/9
8.3/9
8.3/9
6.8/8.6
5.7/7.2
6.6/8.6

При монтаж спазвайте минимално
разстояние от 50 мм между
устройствата и стената.

HUDH

5.8/7.5
5.5/7.5
5.5/7.5

≥10

4.0
6
80/200
> 97
140/160
20
200

Ако премахнете защитен капак IP41,
устройствата могат да се монтират
без разстояние отстрани.

60
22

Базово устройство без опционна платка

8 P01 002 BG.02/02a

5/6.5
5.7/7.8
6.6/9

≥100

3.0/4.0
(4)/5
4.0/5.5

≥100

>pDRIVE< MX pro
6V2,2/3,0
6V3,0/4,0
Номинална информация
Мощност на двигателя (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 1.5/2.2
2.2/3.0
PN [hp]
VN = 600 V 2/3
3/(4)
PN [kW]
VN = 690 V 2.2/3.0
3.0/4.0
Непрекъсната мощност на изхода (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 2.8/3.9
3.9/5
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 4.2/4.7
4.7/5.7
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 4.8/5.4
5.4/6.6
Непрекъснат ток на изхода (P1/P2)
IN 500 [A]
VN = 500 V 3.2/4.5
4.5/5.8
IN 600 [A]
VN = 600 V 4.0/4.5
4.5/5.5
IN 690 [A]
VN = 690 V 4.0/4.5
4.5/5.5
Максимален ток (P1/P2) за 60 сек. на 10 мин.
IMAX [A]
VN = 500 V 4.8/5.4
6.8/7
IMAX [A]
VN = 600 V 6/5.4
6.8/6.6
IMAX [A]
VN = 690 V 6/5.4
6.8/6.6
Ток на входа (без външен дросел)
IIN 500 [A]
VN = 500 V 3.8/5.2
5.2/6.8
IIN 600 [A]
VN = 600 V 3.2/4.4
4.4/5.7
IIN 690 [A]
VN = 690 V 4.0/5.2
5.2/6.6
Спирачно устройство
PCONT [kW]
2.2
3.0
PMAX за 60 сек. [kW]
3.3
4.5
RMIN / RMAX [Ω]
80/350
80/260
Характеристики
Ефективност [%]
> 97
> 97
Загуби [W]
при IN 115/120
120/140
Приблизително тегло [кг] 20
20
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
200
200
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
60
60
Късо съединение в
22
22
мрежата [kA]

HUDH
8 P01 002 BG.02/02a

с 2 опционни платки

с 1 опционна платка

6V11/15

11.7/15.6
14.0/19.2
16/22
13.5/18.5
13.5/18.5
13.5/18.5
20/22
20/22
20/22

≥100

7.5/11
10/15
11/15

≥10

≥100

>pDRIVE< MX pro
6V5,5/7,5
6V7,5/11
Номинална информация
Мощност на двигателя (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 4.0/5.5
5.5/7.5
PN [hp]
VN = 600 V 5/7.5
7.5/10
PN [kW]
VN = 690 V 5.5/7.5
7.5/11
Непрекъсната мощност на изхода (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 6.5/8.7
8.7/11.3
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 7.8/10.4
10.4/14.0
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 9/12
12/16
Непрекъснат ток на изхода (P1/P2)
IN 500 [A]
VN = 500 V 7.5/10
10/13.5
IN 600 [A]
VN = 600 V 7.5/10
10/13.5
IN 690 [A]
VN = 690 V 7.5/10
10/13.5
Максимален ток (P1/P2) за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
VN = 500 V 11.3/12
15/16
IMAX [A]
VN = 600 V 11.3/12
15/16
IMAX [A]
VN = 690 V 11.3/12
15/16
Ток на входа (без външен дросел)
IIN 500 [A]
VN = 500 V 8.6/11
11/15
IIN 600 [A]
VN = 600 V 7.2/10
10/13
IIN 690 [A]
VN = 690 V 8.6/11
11/16
Спирачно устройство
PCONT [kW]
5.5
7.5
PMAX за 60 сек. [kW]
8.3
11.3
RMIN / RMAX [Ω]
40/150
40/100
Характеристики
Ефективност [%]
> 98
> 98
Загуби [W]
при IN 160/190
190/230
Приблизително тегло [кг] 20
20
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
200
200
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
60
60
Късо съединение в
22
22
мрежата [kA]

При монтаж спазвайте минимално
разстояние от 50 мм между
устройството и стената.

15/20
13/17
16/20
11
17
40/70
> 98
230/300
20
200
60

Ако премахнете защитен капак
IP41, устройствата могат да бъдат
монтирани без разстояние
отстрани.

22
Базово устройство без опционна платка
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с 2 опционни платки
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с 1 опционна платка

6V22/30

25/30
28/36
32/42
29/35
27/35
27/35
44/42
41/42
41/42

≥100

18.5/22
25/30
22/30

≥10

≥100

При монтаж спазвайте минимално
разстояние от 50 мм между
устройството и стената.

HUDH

29/33
24/28
29/34
22
33
20/37
> 98
470/560
20
200
60

Ако премахнете защитен капак
IP41, устройствата могат да бъдат
монтирани без разстояние
отстрани.

22
Базово устройство без опционна платка

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< MX pro
6V15/18
6V18/22
Номинална информация
Мощност на двигателя (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 11/15
15/18.5
PN [hp]
VN = 600 V 15/20
20/25
PN [kW]
VN = 690 V 15/18.5
18.5/22
Непрекъсната мощност на изхода (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 16/21
21/25
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 19.2/25
25/28
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 22/29
29/32
Непрекъснат ток на изхода (P1/P2)
IN 500 [A]
VN = 500 V 18.5/24
24/29
IN 600 [A]
VN = 600 V 18.5/24
24/27
IN 690 [A]
VN = 690 V 18.5/24
24/27
Максимален ток (P1/P2) за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
VN = 500 V 28/29
36/35
IMAX [A]
VN = 600 V 28/29
36/32
IMAX [A]
VN = 690 V 28/29
36/32
Ток на входа (без външен дросел)
IIN 500 [A]
VN = 500 V 20/25
25/29
IIN 600 [A]
VN = 600 V 17/21
21/24
IIN 690 [A]
VN = 690 V 20/24
24/27
Спирачно устройство
PCONT [kW]
15
18.5
PMAX за 60 сек. [kW]
23
28
RMIN / RMAX [Ω]
24/50
20/45
Характеристики
Ефективност [%]
> 98
> 98
Загуби [W]
при IN 300/390
390/470
Приблизително тегло [кг] 20
20
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
200
200
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
60
60
Късо съединение в
22
22
мрежата [kA]

HUDH
8 P01 002 BG.02/02a

с 2 опционни платки

с 1 опционна платка

6V45/55

51/59
56/64
65/74
59/68
54/62
54/62
89/82
81/74
81/74
62/68
51/57
55/63

≥100

37/45
50/60
45/55

≥10

≥100

>pDRIVE< MX pro
6V30/37
6V37/45
Номинална информация
Мощност на двигателя (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 22/30
30/37
PN [hp]
VN = 600 V 30/40
40/50
PN [kW]
VN = 690 V 30/37
37/45
Непрекъсната мощност на изхода (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 30/41
41/51
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 36/45
45/56
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 42/51
51/65
Непрекъснат ток на изхода (P1/P2)
IN 500 [A]
VN = 500 V 35/47
47/59
IN 600 [A]
VN = 600 V 35/43
43/54
IN 690 [A]
VN = 690 V 35/43
43/54
Максимален ток (P1/P2) за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
VN = 500 V 53/56
71/71
IMAX [A]
VN = 600 V 53/52
65/65
IMAX [A]
VN = 690 V 53/52
65/65
Ток на входа (без външен дросел)
IIN 500 [A]
VN = 500 V 38/48
48/62
IIN 600 [A]
VN = 600 V 32/41
41/51
IIN 690 [A]
VN = 690 V 39/47
47/55
Спирачно устройство
PCONT [kW]
30
37
PMAX за 60 сек. [kW]
45
56
12/27
12/22
RMIN / RMAX [Ω]
Характеристики
Ефективност [%]
> 98
> 98
Загуби [W]
при IN 560/720
720/920
Приблизително тегло [кг] 57
57
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
400
400
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
64
64
Късо съединение в
22
22
мрежата [kA]

При монтаж спазвайте минимално
разстояние от 50 мм между
устройството и стената.

45
68
8/18
> 98
920/1100
57
400
64

Ако премахнете защитен капак
IP41, устройствата могат да бъдат
монтирани без разстояние
отстрани.

22
Базово устройство без опционна платка
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с 2 опционни платки
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с 1 опционна платка

≥100
≥10

≥100

HUDH

При монтаж спазвайте минимално
разстояние от 50 мм между
устройството и стената.

Ако премахнете защитния капак
IP41, устройствата могат да се
монтират без разстояние отстрани.

Базово устройство без опционна платка

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< MX pro
6V55/75
6V75/90
Номинална информация
Мощност на двигателя (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 45/55
55/75
PN [hp]
VN = 600 V 60/75
75/100
PN [kW]
VN = 690 V 55/75
75/90
Постоянна мощност на изхода (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 59/74
74/95
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 64/87
87/108
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 74/100
100/124
Постоянен ток на изхода (P1/P2)
IN 500 [A]
VN = 500 V 68/85
85/110
IN 600 [A]
VN = 600 V 62/84
84/104
IN 690 [A]
VN = 690 V 62/84
84/104
Максимален ток (P1/P2) за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
VN = 500 V 102/102
128/132
IMAX [A]
VN = 600 V 93/101
126/125
IMAX [A]
VN = 690 V 93/101
126/125
Ток на входа (без външен дросел)
IIN 500 [A]
VN = 500 V 68/84
84/110
IIN 600 [A]
VN = 600 V 57/71
71/92
IIN 690 [A]
VN = 690 V 63/88
88/101
Спирачно устройство
PCONT [kW]
55
75
PMAX за 60 сек. [kW]
83
113
8/15
5/11
RMIN / RMAX [Ω]
Характеристики
Ефективност [%]
> 98
> 98
Загуби [W]
при IN 1100/1550
1550/1950
Приблизително тегло [кг] 57
57
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
400
400
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
64
64
Късо съединение в
22
22
мрежата [kA]

HUDH
8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< MX pro
6V90/110
6V110/132
Номинална информация
Мощност на двигателя (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 75/90
90/110
PN [hp]
VN = 600 V 100/125
125/150
PN [kW]
VN = 690 V 90/110
110/132
Постоянна мощност на изхода (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 95/118
118/143
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 108/130
130/156
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 124/149
149/179
Постоянен ток на изхода (P1/P2)
IN 500 [A] VN = 500 V
110/136
136/165
IN 600 [A] VN = 600 V
104/125
125/150
IN 690 [A] VN = 690 V
104/125
125/150
Максимален ток (P1/P2) за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
VN = 500 V 165/163
204/198
IMAX [A]
VN = 600 V 156/150
188/180
IMAX [A]
VN = 690 V 156/150
188/180
Ток на входа
IIN 500 [A]
VN = 500 V 108/128
128/153
IIN 600 [A]
VN = 600 V 94/113
113/133
IIN 690 [A]
VN = 690 V 98/117
117/137
Спирачно устройство
PCONT [kW]
90
110
PMAX за 60 сек. [kW]
135
165
RMIN / RMAX [Ω]
4/9
4/7,3
Характеристики
Ефективност [%]
> 97.9
> 97.9
Загуби [W]
при IN 1960/2320 2320/2750
Приблизително тегло [кг] 80
80
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
600
600
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
71
71
Късо съединение в
28
28
мрежата [kA]
Захранване вентилатор
Напрежение [V]
400…480
400…480
Мощност [VA]
550
550

с 2 опционни платки

6V132/160

6V160/200

110/132
150/(180)
132/160

132/160
(180)/200
160/200

143/173
156/187
179/215

173/208
187/228
215/263

165/200
150/180
150/180

200/240
180/220
180/220

248/240
225/216
225/216

300/288
270/264
270/264

153/182
133/159
137/163

182/218
159/197
163/199

132
198
4/6,1

160
240
4/5

> 97.9
2740/3290
80

> 97.9
3270/4030
80

600

600

71

71

35

35

400…480
550

400…480
550

Ако
устройствата
се
монтират
без
празно
пространство в страни, се
изисква
по-голямо
минимално разстояние,
за
да
се
осигури
достатъчно
охлаждане
(стойностите в скобите).
Избягвайте к. с. във
въздуха.

Основно устройство с или без 1 опционна платка
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с 2 опционни платки

146 | MX pro 6V

6V315/400

250/315
350/450
315/400
338/400
368/436
424/502
390/462
355/420
355/420
585/554
533/504
533/504

315 1.)
473
2/2,6
> 98
6290/7550
140
1200
73

Ако устройствата се монтират без
свободно пространство в страни, се
изисква
по-голямо
минимално
разстояние, за да се осигури
достатъчно охлаждане (стойностите
в скобите).
Избягвайте к. с. във въздуха.

1.)

Външно спирачно устройство

42
400…480
1100 +550*)

*) 550 VA за спирачно устройство

Основно устройство с или без 1 опционна платка

HUDH

342/426
311/390
317/394

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< MX pro
6V200/250 6V250/315
Номинална информация
Мощност на двигателя (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 160/200
200/250
PN [hp]
VN = 600 V 200/250
250/350
PN [kW]
VN = 690 V 200/250
250/315
Постоянна мощност на изхода (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 208/270
270/338
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 228/301
301/368
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 263/347
347/424
Постоянен ток на изхода (P1/P2)
IN 500 [A]
VN = 500 V 240/312
312/390
IN 600 [A]
VN = 600 V 220/290
290/355
IN 690 [A]
VN = 690 V 220/290
290/355
Максимален ток (P1/P2) за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
VN = 500 V 360/374
468/468
IMAX [A]
VN = 600 V 330/348
435/426
IMAX [A]
VN = 690 V 330/348
435/426
Ток на входа
IIN 500 [A]
VN = 500 V 227/277
277/342
IIN 600 [A]
VN = 600 V 204/250
249/311
IIN 690 [A]
VN = 690 V 212/257
256/317
Спирачно устройство
PCONT [kW]
200 1.)
250 1.)
PMAX за 60 сек. [kW]
300
375
RMIN / RMAX [Ω]
2/4
2/3,2
Характеристики
Ефективност [%]
> 98
> 98
Загуби [W]
при IN 4010/5160 5140/6310
Приблизително тегло [кг] 140
140
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
1200
1200
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
73
73
Късо съединение в
35
35
мрежата [kA]
Захранване на вентилатора
Напрежение [V]
400…480
400…480
Мощност [VA]
1100 +550*) 1100 +550*)

HUDH
8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< MX pro
6V400/500
6V500/630
Номинална информация
Мощност на двигателя (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 315/400
400/500
PN [hp]
VN = 600 V 450/550
550/700
PN [kW]
VN = 690 V 400/500
500/630
Постоянна мощност на изхода (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 400/511
511/641
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 436/564
564/701
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 502/649
649/807
Постоянен ток на изхода (P1/P2)
IN 500 [A]
VN = 500 V 462/590
590/740
IN 600 [A]
VN = 600 V 420/543
543/675
IN 690 [A]
VN = 690 V 420/543
543/675
Максимален ток (P1/P2) за 60 сек. на 10 минути
IMAX [A]
VN = 500 V 693/708
885/888
IMAX [A]
VN = 600 V 630/652
815/810
IMAX [A]
VN = 690 V 630/652
815/810
Ток на входа
IIN 500 [A]
VN = 500 V 439/547
544/673
IIN 600 [A]
VN = 600 V 401/494
491/613
IIN 690 [A]
VN = 690 V 409/505
498/616
Спирачно устройство
PCONT [kW]
400 1.)
500 1.)
PMAX за 60 сек. [kW]
600
750
RMIN / RMAX [Ω]
1/2,02
1/1,61
Характеристики
Ефективност [%]
> 98
> 98
Загуби [W]
при IN 7600/9660
9610/11950
Приблизително тегло [кг] 300
300
Условия на средата
Обем охлаждащ въздух
2400
2400
[м3/ч]
Налягане шум [dB(A)]
75
75
Късо съединение в
42
42
мрежата [kA]
Захранване на вентилатора
Напрежение [V]
400…480
400…480
Мощност [VA]
2200 +550*) 2200 +550*)

с 2 опционни платки

6V630/800

500/630
700/800
630/800
641/779
701/872
807/1004
740/900
675/840
675/840
1110/1080
1013/1008
1013/1008
673/847
613/771
616/775
630 1.)
945
1/1,28
> 98
11920/14980
300
2400
75

Ако устройствата се монтират
без свободно пространство в
страни, се изисква по-голямо
минимално разстояние, за да се
осигури достатъчно охлаждане
(стойностите в скобите).
Избягвайте к. с. във въздуха.

1.)

външно спирачно устройство

42
400…480
2200 +550*)

*) 550 VA за спирачно устройство

Основно устройство с или без 1 опционна платка
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Място за монтиране и позиция
Тъй като е обичайно за вградените електронни устройства, честотните инвертори >pDRIVE< MX pro са
също конструирани съобразно степен на замърсяване 2 според 50178. Ако средата не отговаря на тези
условия, тогава е необходимо да се осигури трансформиране на степента на замърсеност напр.
посредством табло.
Заради конвекцията устройствата са конструирани за вертикален монтаж към стена. Монтирайте
устройството на незапалителна вертикална стена, която не предава вибрациите.
Спазвайте допустимите минимални разстояния между устройствата и други апаратури (вижте раздел
"Техническа информация, стр. 137).
Мястото за монтиране трябва да бъде добре вентилирано и без директна слънчева светлина.
Избягвайте влияния на средата като високи температури и висока влажност, както и прах,
мръсотия и агресивни газове. На всяка цена трябва да се избегне кондензацията.
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Не монтирайте устройството в близост до генериращо топлина оборудване.
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Монтаж на стена
>pDRIVE< MX pro 6V e предназначено за монтиране в специална стая за електрическо оборудване.
Когато използвате опцията >pDRIVE< TER-BOX и TRAFO-BOX (за устройства от 90/110 kW и нагоре)
устройствата са със степен на защита IP21/31.

За всички устройства до 75/90 kW спазвайте разстояние от 50 мм отстрани, a от 90/110 kW нагоре
спазвайте разстояние от 10 мм отстрани. В допълнение към това осигурете достатъчно свободно
пространство над и под всички устройства, за да се гарантира невъзпрепятстваното поемане и
издухване на охлаждащия въздух.
Монтаж на стена с опция клемна кутия за
честотни инвертори до 75/90 kW

Монтаж на стена с опция TRAFO-BOX и
опция клемна кутия за честотни инвертори
от 90/110 kW нагоре
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1

2

4

4
5

1 >pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0 … 6V75/90

1 >pDRIVE< MX pro 6V от 90/110 kW

2 Опция >pDRIVE< TER-BOX 130...320

2 Опция >pDRIVE< TRAFO-BOX

3 Охлаждащ въздух за дяла за управление

3 Опция >pDRIVE< TER-BOX

4 Охлаждащ въздух за силовата част

4 Охлаждащ въздух за дяла за управление
5 Охлаждащ въздух за силовата част

Степен на защита: над IP41, обща IP21

Степен на защита: IP31

Температура на средата: -10...+45°C

Температура на средата: -10...+45°C
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Монтаж в табло IP23
Посочените загуби и минималните напречни сечения за входа на въздуха са свързани към инвертора.
Други източници на топлина като трансформатор за вентилатор (TRAFO-BOX), NDU, AMF, предпазители
и контактори трябва да са допълнително предвидени. Вентилаторът за силовата част, който е вътре в
устройството, осигурява изпускането на въздух от таблото. Въздушният поток не трябва да бъде
ограничаван посредством фиксиращи устройства или филтърни мрежи. Осигурете разделяне на въздуха
в силовата част за устройства от 90/110 kW, за да се избегне пресичане на въздуха вътре в
устройството. В допълнение се погрижете за изпускането на въздух в дяла за управление.
Монтиране в табло със степен на защита IP23
за честотни инвертори от 90/110 kW
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Монтиране в табло със степен на защита IP23
за честотни инвертори до 75/90 kW

1 >pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

1 >pDRIVE< MX pro 6V от 90/110 kW

2 Табло

2 Трансформатор >pDRIVE< TRAFO-BOX

3 Вентилационна решетка на входа (без
филтърна мрежа) за дяла за управление и
силовата част

3 Опция линеен дросел >pDRIVE< NDU

4 Вентилационна решетка на изхода (без
филтърна мрежа) за дяла за управление и
силовата част

4 Вентилационна решетка на входа (без
филтърна мрежа) за дяла за управление и
силовата част
5 Метален капак за защита срещу пръски вода
6 Разделителна стена, за да се избегне
пресичането на въздух вътре в устройството

Степен на защита: IP23

Степен на защита: IP23

Температура на средата: -10...+40°C

Температура на средата: -10...+40°C
За табла RITTAL TS8 има опционен прибор
за монтиране.
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Монтаж в табло IP54
Монтаж в табло IP54 с разделен въздушен поток или фланцов монтаж:
Силовата част на всички устройства е конструирана с IP54 и е разделена със запечатка от
електрониката на управлението. В случай на монтаж в табло е необходима основа за разделения
въздушен поток. Вентилаторът на силовата част, който се намира вътре в устройството изразходва
загубите на силовата част (външно). Загубите от силовата част трябва да се изразходват посредством
филтърни вентилатори или съответно голямата повърхност на таблото. Посочените стойности за загуби
и обем на охлаждащ въздух се отнасят за устройства до 75/90 kW, а от 90/110 kW те се отнасят за
устройства включително TRAFO BOX. Допълнителни източници на топлина като NDU, AMF,
предпазители и контактори трябва да се разгледат допълнително.
За целия мощностен обхват има добре конструиран и тестван монтаж в табло. Цените и
техническата информация се предоставят при поискване.
Монтаж в табло със степен на защита IP54
за честотни инвертори от 90/110 kW
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Монтаж в табло със степен на защита IP54
за честотни инвертори до 75/90 kW

1
2
3
4

>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90
>pDRIVE< NDU
Табло
Вентилационна решетка на входа (с
филтърен вентилатор) за управляващата част
5 Вентилационна решетка на изхода (с
филтърна мрежа) за дяла за управление
6 Охлаждащ въздух за силовата част

1 >pDRIVE< MX pro 6V от 90/110 kW
2 Трансформатор >pDRIVE< TRAFO-BOX
3 Вентилационна решетка на входа (с
филтърен вентилатор) за дяла за управление
4 Метален капак със защита срещу пръски вода
5 Разделителна стена, за да се избегне
недостиг на въздух във вътрешността
6 Изхода за въздух (с филтърна мрежа) за дяла
за управление
7 Охлаждащ въздух за силовата част

Степен на защита: IP54

Степен на защита: IP54

Температура на средата: -10...+40°C

Температура на средата: -10...+40°C
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Намаляне на мощността
В зависимост от избраната носещата честота и максималната температура на средата е възможно
увеличаване или намаляне на мощността, ако това е необходимо. Това може да бъде определено с
помощта на следната диаграма.

50°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

55°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

60°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

30°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

40°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

45°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

50°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

55°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

60°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

6V2,2/3,0

4/4.5

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V3,0/4,0

4.5/5.5

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V4,0/5,5

5.5/7.5

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V5,5/7,5

7.5/10

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V7,5/11

10/13.5

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V11/15

13.5/18.5 100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V15/18

18.5/24

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/96

100/90

100/85

6V18/22

24/27

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/96

100/91

96/85

90/80

85/75

6V22/30

27/35

100/100

100/100

100/95

100/89

100/82

95/74

90/70

85/66

80/62

76/58

6V30/37

35/43

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V37/45

43/54

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V45/55

54/62

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/98

6V55/75

62/84

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/92

100/87

100/82

100/77

98/72

6V75/90

84/104

100/100

100/100

100/95

100/89

100/82

91/74

86/70

81/66

77/62

72/58

6V90/110

104/125

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/96

6V110/132 125/150

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/97

94/91

89/85

84/80

6V132/160 150/180

100/100

100/100

100/100

100/100

97/96

88/86

83/81

79/76

74/71

70/67

6V160/200 180/220

100/100

100/95

95/89

89/84

80/78

73/70

69/66

66/62

62/58

58/55

6V200/250 220/290

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/97

100/95

100/89

100/84

95/78

6V250/315 290/355

100/100

100/100

100/100

100/99

99/85

90/79

85/77

81/73

76/68

72/64

6V315/400 355/420

100/100

100/95

95/89

90/84

80/72

73/67

70/65

66/62

62/58

59/54

6V400/500 420/543

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/99

100/92

98/86

93/80

87/75

6V500/630 543/675

100/100

100/100

100/100

100/100

92/91

84/80

80/74

76/69

72/65

68/60

6V630/800 675/840

100/100

100/94

95/88

90/82

73/72

67/64

64/60

61/56

58/52

54/48

Спазвайте следните указания, за да гарантирате безпроблемно функциониране на задвижването:
• При по-високи носещи честоти допустимата дължина на кабелите на двигателя се намалява
(вижте раздел "Дължини на кабелите на двигателя", стр. 169).
• Изберете двигател, който е най-много с един вид по-голям.

Монтирането на TRAFO-BOX и клемната кутия не оказват влияние върху охлаждането и оттам
увеличаването или намаляването на мощността на честотния инвертор е независимо от
използването на тези опции.
Ако температурата на подгряване е твърде висока, носеща честота се намалява автоматично, за
да се предпази инвертора от сръхнапрежение.
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>pDRIVE<
MX pro

4.9 kHz

45°C
%IN"P1"/
% IN"P2"
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2.5 kHz
IN
(P1/P2)
[A]

Постоянен ток при честотата на изхода < 1 Hz
За пълна защита на силовите полупроводници (IGBTs) срещу термични претоварвания, импулсната
честота ще се намали автоматично на около 0 Hz работа. Ако претоварването отнеме твърде дълго
време, устройството ще спре.

I/I N

Обхват с намалено
време за претоварване от 5...60 сек.
Претоварване 165 % за 2 сек.
Претоварване150 % за 60 сек.

165%
150%
120%

Продължителна работна мощност 2,
120% (135%) възможност за
претоварване

100%
80%

8 P01 002 BG.02/02a
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0 Hz

Продължителна работна мощност 1,
150% (165%) възможност за
претоварване

1 Hz

По време на работата на честотния инвертор при
по-малко от 60 сек.
То е следното:
при 0.0 Hz
при 0.5 Hz
от 1.0 Hz

f

честоти на изхода < 1 Hz, времето за претоварване е
само 5 сек.
прибл. 32 сек.
60 сек.

Ограничаване на времето за претоварване се взема предвид само за устройства, които работят
постоянно при 0 Hz.
На практика не оказва влияние върху стартирането на задвижването от 500 kW двигатели, които
вече имат номинално хлъзгане от 0.3 Hz, като така е възможно време за претоварване от
приблизително 22 сек.
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Електрически монтаж и свързване
Диаграма на свързване
Следните диаграми показват типичното свързване на честотните инвертори >pDRIVE< MX pro
включително и опциите, които могат да се изискват за защита на машината или устройството, в
зависимост от приложението.

>pDRIVE< MX ......Честотен инвертор

HS .........................Главен прекъсвач (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
NH.........................Мрежови предпазители според таблицата "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" (абсолютно необходими)
NS .........................Линеен контактор (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
>pDRIVE< NDU ....Линеен дросел
Опция за намаляване на токовите хармоници в мрежата причинени от DC
свързването.

Bътрешен филтър.Вграден филтър за радиосмущения съобразно стандарта
категория C3 в съответствие с EN 61800-3 "Използване в промишлени среди"
>pDRIVE< RFI ......Филтър за радио-честотни смущения
Опция за запазване на C3 в случай на дълги кабели на двигателя.
>pDRIVE< AMF ....Опция филтър към изхода на двигателя за намаляване на пиковото напрежение на
двигателя в случай на дълги кабели на двигателя
>pDRIVE< SMF ....Опция синусов филтър на двигателя за почти синусоидален ток на двигателя и
предотвратяване на допълнителните шумове на двигателя.
>pDRIVE< BR .......Опция спирачен резистор за кратковременно намаляване на скоростта или
кратковременни динамични натоварвания.

DC+ / DC- .............Електрозахранване от DC-шина; алтернативно на 3AC мрежово захранване.
TRAFO-BOX ......... Трансформаторна кутия (само за >pDRIVE< MX pro 6V90/110…6V630/800)
Тази опция може да се използва вместо външно допълнително напрежение за
захранване на вентилатор.
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>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V160/200

>pDRIVE< MX pro 6V200/250...6V315/400

>pDRIVE< MX ......Честотен инвертор
HUDH

HS .........................Главен прекъсвач (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
NH.........................Мрежови предпазители според таблицата "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" (абсолютно необходими)

8 P01 002 BG.02/02a

NS .........................Линеен контактор (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
>pDRIVE< NDU ....Линеен дросел
Опция за намаляване на токовите хармоници в мрежата причинени от DC
свързването.

Вътрешен филтър.Вграден филтър за радиосмущения съобразно стандарта
категория C3 в съответствие с EN 61800-3 "Използване в промишлени среди"
>pDRIVE< RFI ......Филтър за радио-честотни смущения
Опция за запазване на C3 в случай на дълги кабели на двигателя.
>pDRIVE< AMF ....Опция филтър към изхода на двигателя за намаляване на пиковото напрежение на
двигателя в случай на дълги кабели на двигателя
>pDRIVE< SMF ....Опция синусов филтър на двигателя за почти синусоидален ток на двигателя и
предотвратяване на допълнителните шумове на двигателя.
>pDRIVE< BU....... Спирачно устройство
Външна опция за >pDRIVE< MX pro 6V200/250 … 6V630/800
>pDRIVE< BR.......Опция спирачен резистор за кратковременно намаляване на скоростта или
кратковременни динамични натоварвания.

DC+ / DC- .............Електрозахранване от DC-шина; алтернативно на 3AC мрежово захранване.
TRAFO-BOX......... Трансформаторна кутия (само за >pDRIVE< MX pro 6V90/110…6V630/800)
Тази опция може да се използва вместо външно допълнително напрежение за
захранване на вентилатор.
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>pDRIVE< MX ......Честотен инвертор

HUDH

>pDRIVE< MX pro 6V400/500...6V630/800

HS .........................Главен прекъсвач (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)

NS .........................Линеен контактор (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
>pDRIVE< NDU ....Линеен дросел
Опция за намаляване на токовите хармоници в мрежата причинени от DC
свързването.

Вътрешен филтър.Вграден филтър за радиосмущения съобразно стандарта
категория C3 в съответствие с EN 61800-3 "Използване в промишлени среди"
>pDRIVE< RFI ......Филтър за радио-честотни смущения
Опция за запазване на C3 в случай на дълги кабели на двигателя.
>pDRIVE< AMF ....Опция филтър към изхода на двигателя за намаляване на пиковото напрежение на
двигателя в случай на дълги кабели на двигателя
>pDRIVE< SMF ....Опция синусов филтър на двигателя за почти синусоидален ток на двигателя и
предотвратяване на допълнителните шумове на двигателя.
>pDRIVE< BU....... Спирачно устройство
Външна опция за >pDRIVE< MX pro 6V200/250 … 6V630/800
>pDRIVE< BR .......Опция спирачен резистор за кратковременно намаляване на скоростта или
кратковременни динамични натоварвания.

DC+ / DC- .............Електрозахранване от DC-шина; алтернативно на 3AC мрежово захранване.
TRAFO-BOX ......... Трансформаторна кутия (само за >pDRIVE< MX pro 6V90/110…6V630/800)
Тази опция може да се използва вместо външно допълнително напрежение за
захранване на вентилатор.

1. Захранването на инвертора трябва да се раздели преди линейните дросели, ако се използват.
2. Необходим е мониторинг на предпазителите, за да се предпази инвертора от небалансирано
натоварване. Той трябва да действа на линейния контактор или забраняващия импулс (напр. цифров
вход “Външна грешка”). Това обаче не е задължително, защото инверторът контролира мрежовото
напрежение. Поради тази причина настройте параметър E3.27 "Монит. на мреж.фаза" на "1..Активен"
(фабрична настройка).
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NH.........................Мрежови предпазители според таблицата "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" (абсолютно необходими)

>pDRIVE< MX pro 6V400/500...6V630/800
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12-импулсно изправяне

>pDRIVE< MX ......Честотен инвертор
HS .........................Главен прекъсвач (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
NH.........................Мрежови предпазители според таблицата "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" (абсолютно необходими)
NS .........................Линеен контактор (да се използва, ако се изисква от местните стандарти и норми)
TR .........................Трансформатор с две дефазирани вторични намотки (напр. Yy6 d5)
TS .........................Прекъсвач (използва се според местните наредби за експлоатация)
Вътрешен филтър.Вграден филтър за радиосмущения съобразно стандарта
категория C3 в съответствие с EN 61800-3 "Използване в промишлени среди"
>pDRIVE< AMF ....Опция филтър към изхода на двигателя за намаляване на пиковото напрежение на
двигателя в случай на дълги кабели на двигателя
>pDRIVE< SMF ....Опция синусов филтър на двигателя за почти синусоидален ток на двигателя и
предотвратяване на допълнителните шумове на двигателя.
>pDRIVE< BU....... Спирачно устройство
Външна опция за >pDRIVE< MX pro 6V200/250 … 6V630/800
>pDRIVE< BR.......Опция спирачен резистор за кратковременно намаляване на скоростта или
кратковременни динамични натоварвания.
TRAFO-BOX......... Трансформаторна кутия (само за >pDRIVE< MX pro 6V90/110…6V630/800)
Тази опция може да се използва вместо външно допълнително напрежение за
захранване на вентилатор.

2. Необходим е мониторинг на предпазителите, за да се предпази инвертора от небалансирано
натоварване. Той трябва да действа на линейния контактор или забраняващия импулс (напр. цифров
вход “Външна грешка”). Това обаче не е задължително, защото инверторът контролира мрежовото
напрежение. Поради тази причина настройте параметър E3.27 "Монит. на мреж.фаза" на "1..Активен"
(фабрична настройка).
3. В случай на захранване посредством трансформатор с три намотки неутралната точка може да бъде
заземена или алтернативно може да се използва реле за мониторинг на изолация.
4. Трансформаторът трябва да спазва следните граници, за да се гарантира постоянно поделяне на тока:
Граници на предавателното число ± 0.3 % от rNOM
Граници на относителното напрежение на к.с. ± 5.0 % на vSC_NOM
Номиналното напрежение на изхода на трансформатора е определено за работа без натоварване.
Поради тази причина тази стойност трябва да бъде подходяща. 5 % по-високо от номиналното
напрежение на задвижването.
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Управление на няколко двигателя
По принцип е възможно да се управляват няколко двигателя с честотен инвертор >pDRIVE< MX pro.
За помпи (центробежни помпи) и вентилаторни приложения, обаче, спазвайте следното:
• Сумата от номиналния ток трябва да бъде по-малка от номиналния ток на инвертора.
• Не е възможно различно регулиране на скоростта.
• Трябва да се има предвид общата дължина на кабела на двигателя.
• Няма висок начален въртящ момент.
• Инверторът не осигурява индивидуална защита срещу свръхнатоварване на двигателя.
• Автоматичната настройка не е възможна (но също не е необходима).
• Активирането е разрешено единствено, ако началното покачване на тока остане по-малко от
максималния ток на инвертора.

Ако се използват термозащитни релета или прекъсвачи на двигателя, те трябва да бъдат
зададени на около 110 % от номиналния ток на двигателя!
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За приложения с по-висок начален въртящ момент (напр. задвижвания с дълъг ход, конвейери,
повдигащи механизми, и др.), е възможно единствено паралелно свързване на няколко механично
свързани двигателя. За да се извърши автоматично настройване, двигателите трябва да бъдат от същия
вид и е за предпочитане кабелите на двигателя да имат еднаква дължина.

DC свързване
DC-свързване на няколко >pDRIVE< MX с линеен контактор

8 P01 002 BG.02/02a
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Препоръчително е да свържете DC съединенията в случай на приложения, при които трябва да
използват пълната мощност на двигателя от една страна и които трябва да повлияят на работата на
генератора поради обмяната на енергия през DC връзката от друга страна (напр. ролганг, лентов
транспортьор,...).

NS .........................Линеен контактор
Поради монтирането на общ линеен контактор, зарядните вериги на отделните
инвертори действат паралелно, когато мрежата е включена и по този начин не могат
да се претоварят.
NH.........................Защита на устройството от основната страна.
За да защитите всеки токоизправител срещу претоварване, спазвайте
препоръчителните предпазители в раздел "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите", стр. 161. Последвали евентуални щети в зарядната верига по време на
включването на мрежата могат да бъдат избегнати посредством използване на
мониторинг на предпазителя, който действа на цифровия вход "Външна грешка 1",
"Външна грешка 2" или на линейния контактор.
SI...........................Предпазител с DC свързване съобразно таблицата в раздел "Предпазители за DCсвързани инвертори", стр. 163
, , ................ >pDRIVE< MX pro 6V честотни инвертори със стандартна конструкция
По принцип, броят на устройствата и техния габарит е произволен, но между найголемите и най-малките мощности са възможни само три силови мощности.
NDU ......................Опцията линеен дросел NDU е абсолютно необходима!
BU / BR .................Спирачно устройство и спирачен резистор за бързо намаляване на мощността на
генератора.
Например, ако всички задвижвания трябва да се спрат по eдно и също време,
получената енергия ще се освободи в спирачния резистор.
Използването на спирачното устройство не е задължително.
Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro 6V могат да работят при същата DC шина. Обаче, ,
някои параметри трябва да бъдат подходящо регулирани (вижте Описание на функции).
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>pDRIVE< MX pro основно задвижване с подчинени при DC свързване

Приложения, които включват задвижвания работещи като генератор (по време на спирането) както и
едно или няколко задвижвания, които работят като двигател, могат да са много икономични в случай на
постояннотоково захранване (напр. машина за изправяне, тест-стенд за двигатели, ролганг, кранови
приложения,...).
Не е необходима по-голяма мощност на двигателя от мощността, която е необходима на
токоизправителя на задвижването на мрежата (напр. 250 kW + 20 % за 60 сек. за >pDRIVE< MX
pro 6V200/250).
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Задвижванията с DC захранване не трябва да се свързват по време на работа!

........................... >pDRIVE< MX pro 6V честотен инвертор със стандартна конструкция (основно
задвижване)
Този инвертор определя максималната възможна мощност на двигателя за цялата
група задвижвания. Възможно е да се заредят три подобни устройства (или няколко
по-малки устройства със същата обща мощност).
,

......................DC захранване инвертори >pDRIVE< MX pro 6V (подчинени/slaves)

NDU ......................Опцията линеен дросел NDU е абсолютно необходима!
SI...........................Бързодействащи предпазители според таблица в раздел “Предпазители за DCсвързани инвертори”, стр. 163
Няма смисъл да се монтират устройствата за превключване в DC верига, затварянето
на превключващото устройство ще причини нежелано задействане на предпазителите
в резултат на високия ток на зареждане.
BU / BR .................Спирачно устройство и спирачен резистор за бързо намаляване на мощността на
генератора.
Например, ако всички задвижвания трябва да се спрат по eдно и също време,
получената енергия ще се освободи в спирачния резистор.
Използването на спирачното устройство не е задължително.
Функцията за спиране в основното задвижване трябва да се активира. Подчинените устройства
трябва да се параметризират за работа с външно спирачно устройство.
160 | MX pro 6V

Мрежови предпазители и диаметър на кабелите
Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro не включват предпазители на входа. Те се осигуряват
допълнително, ако електронния защитен механизъм на инверторите не изпълнява предназначението си.
Така те се явяват втора защита на инвертора, която да предпази захранващите кабели от
свръхнатоварване и да защити токоизправителя на входа, в случай на вътрешно късо съединение.
Долупосочените диаметри на трижилните кабели са препоръчителни стойности за поставяне на кабела във
въздуха с максимална температура на околната среда 40°C, съобразно наредби ÖVN EN 1 и VDE 0100.
Връзките в таблото са оразмерени в съответствие със спецификацията за единични проводници
XLPE/EPR мед 90°C.
Кабелите на двигателя са оразмерени за максимално продължителен ток. Те използват до 0...100 Hz (до
300 Hz загубите на кабела се увеличават с 25 % поради Ефекта от стареенето на изолацията).
Ако условията на заобикалящата среда и съществуващите наредби са други, диаметърът на
кабелите трябва да бъде съобразен с това.
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Мрежово захранване

Честотен инвертор

Изход на
двигателя

Макс.
Бързодей
Мрежов
Кабели в
продъ Макс.
стващи
предпазител
Кабел на
Cu кабел
>pDRIVE<
таблото мм2
лжите- свързва мотора
мрежови
"защита на
2
MX pro
мм
предпазит
инвертора"
-не
мм2 1.)
лен
(на фаза)
1.)
ели
"sf"
ток
10 A
3x 1.5
10 A
1.5
6V2,2/3,0
4.5
10
3x 1.5
10 A
3x 1.5
10 A
1.5
6V3,0/4,0
5.8
10
3x 1.5
16 A
3x 2.5
16 A
2.5
6V4,0/5,5
7.5
10
3x 1.5
20 A
3x 2.5
20 A
2.5
6V5,5/7,5
10
10
3x 1.5
25 A
3x 4.0
25 A
4.0
6V7,5/11
13.5
10
3x 2.5
32 A
3x 6.0
32 A
6.0
6V11/15
18.5
10
3x 2.5
40 A
3x 10
40 A
6.0
6V15/18
24
50
3x 4.0
40 A
3x 10
40 A
A 6.0
6V18/22
29
50
3x 4.0
50 A
3x 10
50 A
A 10
6V22/30
35
50
3x 6.0
63 A
3x 16
63 A
A 10
6V30/37
47
120
3x 10
80 A
3x 25
80 A
A 16
6V37/45
59
120
3x 16
100 A
3x 35
100 A
A 25
6V45/55
68
120
3x 16
125 A
3x 50
125 A
A 35
6V55/75
85
120
3x 25
160 A
3x 70
160 A
B 50
6V75/90
110
120
3x 35
160 A
3x 70
160 A
C 50
6V90/110
136
M10
3x 70
200 A
3x 95
200 A
C 70
6V110/132 165
M10
3x 70
250 A
3x 120
250 A
C 95
6V132/160 200
M10
3x 95
315 A
3x 185
315 A
C 120
6V160/200 240
M10
3x 120
400 A
2x (3x 120) 400 A
D 185
6V200/250 312
M12
3x 185
500 A
2x (3x 150) 500 A
D 2x120
6V250/315 390
M12
2x (3x 120)
630 A
2x (3x 185) 630 A
D 2x150
6V315/400 462
M12
2x (3x 150)
2.)
800 A
3x (3x 185) 2x 400 A
D 2x185
6V400/500 590
M12
3x (3x 150)
1000 A
4x (3x 185) 2x 500 A 2.) D 2x (2x 120)
6V500/630 740
M12
3x (3x 185)
1250 A
4x (3x 240) 2x 630 A 2.) D 2x (2x 150)
6V630/800 900
M12
4x (3x 185)
1.)
В случай на паралелна работа, кабелът на двигателя трябва да се оразмери според първичните или
линейни предпазители!
2.)

2 х 3-полюсни предпазители заради парарелното захранване

Препоръчително е да се използват свръх бързи (полупроводникови) предпазители. Могат също да се
използват стандартно бързи предпазители или прекъсвачи, но токоизправителят може да се повреди в
случай на вътрешна грешка.
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За да защитите токоизправителя в случай на късо съединение, използваните предпазители не трябва да
превишават следните I2t стойности (отнасящи се за 10 м. сек):
A

B
3

2

11.10 A s

C
3

2

110.10 A s

D
3

2

200.10 A s

720.103 A2s

Ako мрежовите предпазители се повредят, вече е възникнала първична повреда в инвертора.
Поради това, е неефективно да се сменят повредените предпазители и отново да се включи
инвертора. Следователно, не е благоприятно използването на линейни прекъсвачи. Недостатък
при тях е по-бавното изключване.
Използването на NYCY или NYCWY кабели за двигателя (силови кабели с концентрирано
защитно жило) е по-евтин вариант от екранираните кабели.
За да се спазят изискванията на UL/CSA, трябва да се използват медни кабели с температура
60/75°C.

Максимален ток на к.с. в мрежата Напречно сечение на
при 600V мрежово напрежение
кабел за линеен кабел и
съобразно UL-листване
кабел на двигателя
без дросел
с линеен дросел (на фаза)

MX pro 6V2,2/3,0

Клас J 10A макс.

22 kA

100 kA

AWG 14

MX pro 6V3,0/4,0

Клас J 10A макс.

22 kA

100 kA

AWG 14

MX pro 6V4,0/5,5

Клас J 15A макс.

22 kA

100 kA

AWG 14

MX pro 6V5,5/7,5

Клас J 20A макс.

22 kA

100 kA

AWG 14

MX pro 6V7,5/11

Клас J 25A макс.

22 kA

100 kA

AWG 12

MX pro 6V11/15

Клас J 35A макс.

22 kA

100 kA

AWG 8

MX pro 6V15/18

Клас J 40A макс.

22 kA

100 kA

AWG 8

MX pro 6V18/22

Клас J 45A макс.

22 kA

100 kA

AWG 6

MX pro 6V22/30

Клас J 60A макс.

22 kA

100 kA

AWG 4

MX pro 6V30/37

Клас J 70A макс.

22 kA

100 kA

AWG 3

MX pro 6V37/45

Клас J 90A макс.

22 kA

100 kA

AWG 2

MX pro 6V45/55

Клас J 110A макс.

22 kA

100 kA

AWG 2

MX pro 6V55/75

Клас J 150A макс.

22 kA

100 kA

AWG 1/0

MX pro 6V75/90

Клас J 175A макс.

22 kA

100 kA

AWG 2/0

MX pro 6V90/110

Клас J 175A макс.

-

100 kA

AWG 2/0

MX pro 6V110/132 Клас J 200A макс.

-

100 kA

AWG 3/0

MX pro 6V132/160 Клас J 250A макс.

-

100 kA

250 MCM

MX pro 6V160/200 Клас J 300A макс.

-

100 kA

300 MCM

MX pro 6V200/250 Клас J 400A макс.

-

100 kA

2 x 250 MCM

MX pro 6V250/315 Клас J 500A макс.

-

100 kA

2 x 350 MCM

MX pro 6V315/400 Клас J 600A макс.

-

100 kA

3 x 300 MCM

MX pro 6V400/500 Клас J 2x 400A макс. -

100 kA

Кабел: 2 x (2 x 300 MCM)
Двигател: 4 x 300

MX pro 6V500/630 Клас J 2x 500A макс. -

100 kA

Кабел: 2 x (2 x 400 MCM)
Двигател: 4 x 400

MX pro 6V630/800 Клас J 2x 600A макс. -

100 kA

Кабел: 2 x (2 x 500 MCM)
Двигател: 4 x 500 MCM
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>pDRIVE<

UL-предпазители
600V вид
Бързодействащи

HUDH

В допълнение към предпазителите на полупроводниците (с UL-ускорение, номинални стойности
съобразно колоната в таблицата мрежов предпазител "защита на инвертора" "sf"), е позволено да се
използва Клас J предпазители съобразно таблицата по-долу.
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Предпазители за DC-свързани инвертори
DC захранваща мрежа

500 V

600 V

690 V

Номинално напрежение
Обхват на напрежението
Изключване при претоварване

700 V DC
620...780 V DC
1.50 x VN-DC

840 V DC
720...930 V DC
1.3 x VN-DC

960 V DC
820...1070 V DC
1.15 x VN-DC

Номинален ток DC (прибл.)

1.15 x Iдвигател

1.15 x Iдвигател

1.15 x Iдвигател

Вид предпазител, Номинално
1100 V DC *)
напрежение
*) 1100 V DC номинално напрежение при 10 ms L/R

1100 V DC *)

1100 V DC *)

>pDRIVE< честотен
инвертор

Предпазител на мрежата за DC-захранване
"защита на инвертора"
("Ferraz Protistor DC-Fuse gR" или
еквивалент)

Кабели в табло
(на фаза)

MX pro 6V2,2/3,0

16 A (FD20GB100V16T)

2.5 мм2

MX pro 6V3,0/4,0

16 A (FD20GB100V16T)

2.5 мм2

MX pro 6V4,0/5,5

16 A (FD20GB100V16T)

2.5 мм2

MX pro 6V5,5/7,5

20 A (FD20GB100V20T)

4 мм2

MX pro 6V7,5/11

25 A (FD20GB100V25T)

4 мм2

MX pro 6V11/15

32 A (FD20GB100V32T)

6 мм2

MX pro 6V15/18

40 A (FD20GC100V40T)

6 мм2

MX pro 6V18/22

50 A (D120GC75V50EF)

10 мм2

MX pro 6V22/30

63 A (D120GC75V63EF)

10 мм2

MX pro 6V30/37

80 A (D120GC75V80EF)

16 мм2

MX pro 6V37/45

100 A (D120GC75V100EF)

25 мм2

MX pro 6V45/55

125 A (D120GC75V125EF)

35 мм2

MX pro 6V55/75

160 A (D120GC75V160EF)

50 мм2

MX pro 6V75/90

160 A (D120GC75V160EF)

50 мм2

MX pro 6V90/110

200 A (D121GC75V200EF)

70 мм2

MX pro 6V110/132

250 A (D121GC75V250EF)

95 мм2

MX pro 6V132/160

315 A (D122GC75V315EF)

120 мм2

MX pro 6V160/200

350 A (D122GC75V350EF)

150 мм2

MX pro 6V200/250

450 A (D122GD75V450EF)

2 x 95 мм2

MX pro 6V250/315

630 A (D2122GC75V630TF)
(или 2 x 315 A паралел)

2 x 150 мм2

MX pro 6V315/400

800 A (D2122GC75V800TF)
(или 2 x 400 A паралел)

3 x 150 мм2

MX pro 6V400/500

900 A (D2122GD75V900TF)
(или 2 x 450 A паралел)

3 x 150 мм2

MX pro 6V500/630

1250 A (D2123GD75V12CTF)
(или 2 x 630 A паралел)

4 x 150 мм2

MX pro 6V630/800

1500 A (D2123GD75V1500TF)
(или 2 x 750 A паралел)

6 x 150 мм2
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Спирачно устройство BU
Когато двигателят е спрян на рампата на забавяне, той действа като генератор. Тъй като по стандарт
постояннотоковото свързване на инвертора не може да възвръща енергия към мрежата, DC
напрежението се увеличава, когато генераторът работи.
Ако се върне повече мощност към постояннотоковото свързване по време на спирането отколкото са
загубите в двигателя и инвертора, DC напрежението се увеличава и се стига до изключване в резултат
на претоварване.
Мощността на генератора зависи от момента на инерция на натоварването и зададеното време за
забавяне.
Инверторът >pDRIVE< MX pro противодейства на изключването посредством автоматично разширяване
на рампата на забавяне. Ако трябва да се спази по-кратко време за спиране, към инвертора се свързва
спирачен резистор (или спирачно устройство >pDRIVE< BU).

>pDRIVE< MX pro с външно спирачно устройство >pDRIVE< BU

Ако DC напрежението превиши регулируемата стойност поради спирането, се включва външен спирачен
резистор към постоянно токовото свързването като консуматор. Спирачният резистор BR преобразува
енергията в топлина като по този начин предпазва от допълнително покачване на DC напрежението.
Свързването на спирачния резистор >pDRIVE< BR позволява употребата на >pDRIVE< MX pro честотни
инвертори за приложения в четириъгълен обхват. В зависимост от избраната комбинация инвертор /
(спирачно устройство) / спирачен резистор, максимална спирачна мощност, висока постоянна спирачна
мощност или и двете могат да се оптимизират.
Резисторите трябва да се изберат съобразно съответните разпределителни таблици. В този процес,
трябва да се имат предвид допустимата спирачна мощност и времето за спиране.
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>pDRIVE< MX pro с вътрешен спирачен транзистор

Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro имат параметри за мониторинг на спирачната мощност.
Ако спирачният резистор не е съобразен с характеристиката претоварване или местните
регулации, изискайте допълнително защитно устройство. Трябва да се монтира термично реле в
мрежата на механизма за изключване.
Правилното настройване на спирачните параметри е от основно значение за защита на спирачния
резистор по време работа. В случай на повреда на вътрешния спирачен транзистор или външното
спирачно устройство, спирачният резистор може единствено да бъде защитен посредством изключване
на захранването. Поради тази причина е необходим линеен контактор, когато използваме спирачната
функция. Освен това е препоръчително да се използва функцията "Управление линеен контактор".
С използване на функцията "Управление линеен контактор" честотният инвертор може сам да се свърже
и изключи от мрежата посредством контактора. Поради тази причина се активира избираем цифров
изход с всяка команда за старт (чрез пулт, клемореди или шина), с който се задейства линейния
контактор. Изключването на линейния контактор става с команда за спиране след процеса на забавяне
на скоростта. В случай на грешка или ако се даде сигнал за заключване, линейният контактор
моментално се освобождава.
K1
L1
L2

2

3

4

5

6

R/L1
S/L2

PE

M

V/T2

T/L3

F1

F2

W/T3

F3

I

PE

O

1

2

3

4

5

6

PE

A
B
C
D
E
F

24 V
0V
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U/T1

Старт
K11
Управляващо напрежение
A2

Аварийно
спиране

P24
0V
DIx
DIx
+24
PWR

Външно 24 V DC
0V
Старт НАПР.
Изкл. Мрежа

Source
Ext.
Int.

SW1

Sink

HUDH

L3

1

Вътрешно +24 V DC

"Безопасно спиране”

TH1 1.)

PA/+
PB

BR

A1

RxA
RxC

TH1

Мрежов контактор ВКЛ.

Или:

BU+

K11

K1

BU-

A1

TH1 1.)

BU
BR

Честотен инвертор >pDRIVE< MX

1.) Когато се използва допълнително термично реле, трябва да се направи допълнителен контакт в
електрическата верига на линейния контактор.
Необходимо е подаване на външно 24 V буферно напрежение за захранване на електрониката
на инвертора.
За да се осигури безопасно изключване на линейния контактор, когато се използва аварийно
STOP управление, трябва да се използва цифров вход с функция "Мрежа изключ.".
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Минимална стойност на съпротивление на спирачния резистор

В предоставената техническа информация, RMIN отбелязва минималната стойност на спирачния
резистор, която ще бъде достатъчна за защитата му (вижте раздел "Техническа информация" на
съответния инвертор). В информацията, трябва да се имат предвид допустимите стойности на
резистора от -10%.
Максимална стойност на съпротивление на спирачния резистор

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

В предоставената техническа информация, RMAX отбелязва номиналната стойност на съпротивлението,
при която номиналната мощност при спиране от 150% от номиналната мощност на инвертора все още
може да бъде достигната (вижте раздел "Техническа информация" на съответния инвертор). В
информацията трябва да се имат предвид допустимите стойности на резистора от +20% (вкл.
подгряване). Ако се използва спирачен резистор с по-голяма стойност на съпротивление, рампата на
забавяне трябва да се разшири в зависимост от акумулираната максимална спирачна мощност (това
също може да стане посредством функция "S-рампа"), за да се предотврати изключване при грешка със
свръхнапрежение.
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Разпределителна таблица за типични кранови приложения

Типични размери за кранови приложения
Тип. мощност
на двигателя Инвертор
MX pro 6V2,2/3,0
2.2

вътрешно

2 x BR 120R

3.3 kW

1.5 kW 2.0 kW

MX pro 6V3,0/4,0

вътрешно

2 x BR 120R 1.) 4.5 kW

2.1 kW 2.0 kW

3.0
4.0

HUDH

5.5

MX pro 6V5,5/7,5

вътрешно
вътрешно

Pmax @ 1075 V PB
1.)

PCONT

2 x BR 50R

1.)

6.0 kW

3.0 kW 3.0 kW

2 x BR 50R

1.)

8.3 kW

4.1 kW 3.0 kW

2 x BR 30R

1.)

11 kW

5.6 kW 4.0 kW

2 x BR 30R

1.)

17 kW

8.3 kW 4.0 kW

2.)

7.5

MX pro 6V7,5/11

11

MX pro 6V11/15

15

MX pro 6V15/18

вътрешно

4 x BR 50R

23 kW

12 kW

6.0 kW

18

MX pro 6V18/22

вътрешно

1 x BR 24R

28 kW

15 kW

12 kW

22

MX pro 6V22/30

вътрешно

1 x BR 24R

33 kW

18 kW

12 kW

30

MX pro 6V30/37

вътрешно

1 x BR 24R

вътрешно
вътрешно

45 kW

24 kW

12 kW

2 x BR 24R

3.)

56 kW

30 kW

24 kW

3.)

68 kW

36 kW

24 kW

83 kW

44 kW

24 kW

37

MX pro 6V37/45

45

MX pro 6V45/55

вътрешно

2 x BR 24R

55

MX pro 6V55/75

вътрешно

2 x BR 24R 3.)

вътрешно

3 x BR 24R

3.)

113 kW

60 kW

36 kW

3.)

135 kW

79 kW

36 kW
66 kW

75

MX pro 6V75/90

вътрешно

90

MX pro 6V90/110

вътрешно

3 x BR 24R

110

MX pro 6V110/132 вътрешно
MX pro 6V132/160 вътрешно

1 x BR 4R2

165 kW

97 kW

1 x BR 4R2

200 kW

116 kW 66 kW

MX pro 6V160/200 вътрешно
MX pro 6V200/250 BU 6V450

1 x BR 4R2

240 kW

141 kW 66 kW

2 x BR 4R2

3.)

300 kW

176 kW 132 kW

2 x BR 4R2

3.)

375 kW

220 kW 132 kW

132
160
8 P01 002 BG.02/02a

MX pro 6V4,0/5,5

Спирачно Спирачен
устройство резистор

200
250

MX pro 6V250/315 BU 6V450
MX pro 6V315/400 BU 6V450

2 x BR 4R2

3.)

475 kW

277 kW 132 kW

3 x BR 4R2

3.)

600 kW

352 kW 198 kW

500

MX pro 6V400/500 BU 6V900
MX pro 6V500/630 BU 6V900

3 x BR 4R2

3.)

750 kW

440 kW 198 kW

630

MX pro 6V630/800 BU 6V900

4 x BR 4R2 3.)

945 kW

554 kW 264 kW

315
400

1)

Резистори серийно свързвани

2.)

Резистори серийно/ паралелно свързани

3.)

Резистори паралелно свързани

Типична спирачна мощност и цикли за кранови приложения
Pmax ..... Максимална спирачна мощност
PB ........ Спирачна мощност при намаляване на
натоварването
PCont. .... Продължителна спирачна мощност
Макс. време на цикъла: 120 сек.
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Типични размери за приложения с дълъг ход

MX pro 6V3,0/4,0

4.0

MX pro 6V4,0/5,5

5.5

MX pro 6V5,5/7,5

7.5
11

MX pro 6V7,5/11
MX pro 6V11/15

вътрешно

Pmax @ 1075 V PCONT

2 x BR 120R

1.)

3.3 kW

2.0 kW

2 x BR 120R

1.)

4.5 kW

2.0 kW

вътрешно

2 x BR 50R

1.)

6.0 kW

3.0 kW

вътрешно

2 x BR 50R 1.)

8.3 kW

3.0 kW

вътрешно

2 x BR 30R

1.)

11 kW

4.0 kW

2 x BR 30R

1.)

17 kW

4.0 kW

2.)

23 kW

6.0 kW

вътрешно

вътрешно

15

MX pro 6V15/18

вътрешно

4 x BR 50R

18

MX pro 6V18/22

вътрешно

1 x BR 22R

28 kW

7.0 kW

22

MX pro 6V22/30

вътрешно

1 x BR 22R

33 kW

7.0 kW

30

MX pro 6V30/37

вътрешно

1 x BR 22R

45 kW

7.0 kW

2 x BR 22R

3.)

56 kW

14 kW

2 x BR 22R

3.)

68 kW

14 kW

2 x BR 22R

3.)

83 kW

14 kW

3.)

37
45

MX pro 6V37/45
MX pro 6V45/55

вътрешно
вътрешно

55

MX pro 6V55/75

75

MX pro 6V75/90

вътрешно

3 x BR 22R

113 kW

21 kW

90

MX pro 6V90/110

вътрешно

3 x BR 22R 3.)

135 kW

21 kW

110

MX pro 6V110/132 вътрешно
MX pro 6V132/160 вътрешно

1 x BR 4R

165 kW

34 kW

1 x BR 4R

200 kW

34 kW

MX pro 6V160/200 вътрешно
MX pro 6V200/250 BU 6V450

1 x BR 4R

132
160

вътрешно

240 kW

34 kW

3.)

300 kW

68 kW

MX pro 6V250/315 BU 6V450
MX pro 6V315/400 BU 6V450

2 x BR 4R 3.)

375 kW

68 kW

2 x BR 4R

3.)

475 kW

68 kW

3 x BR 4R

600 kW

102 kW

500

MX pro 6V400/500 BU 6V900
MX pro 6V500/630 BU 6V900

3.)

3 x BR 4R

3.)

750 kW

102 kW

630

MX pro 6V630/800 BU 6V900

4 x BR 4R

3.)

945 kW

136 kW

200
250
315
400

1)

Резистори серийно свързани

2.)

Резистори серийно/ паралелно свързани

3.)

Резистори серийно свързани

2 x BR 4R

Типична спирачна мощност и цикли за приложения с дълъг ход
Pmax .....Максимална спирачна мощност
PCont. ....Продължителна спирачна мощност
Макс. време на цикъла: 120 сек.
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3.0

Спирачно Спирачен
устройство резистор
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Тип. мощност
на двигателя Инвертор
MX pro 6V2,2/3,0
2.2

Дължини на кабелите на двигателя
Заради допустимите смущения в мрежата, позволените свръхнапрежения на двигателя, тока в лагерите
и допустимите загуби, разстоянието между инвертора и двигателя (двигателите) е ограничено.
Максималното разстояние зависи главно от вида на кабела към двигателя (екраниран/неекраниран)
както и от използваните опции.
Свръхнапрежения на двигателя

Свръхнапрежения на клеморедите на двигателя са резултат от разсейване в кабела на двигателя.
Когато кабелът към двигателя е с дъл жина по-голяма от 10 м, трябва да се отчете факта, че в резултат
на увеличеното съпротивление възниква пад на напрежението и двигателят трябва да бъде съответно
оразмерен. Поради тази причина натоварването на двигателя е почти независимо от използвания
инвертор!
Напрежение в мрежата 400 V изолация на двигателя за 1600 V междуфазово
напрежение и dv/dt съпротивление > 8 kV/µs

върхово

Напрежение в мрежата 460 V изолация на двигателя за 2000 V междуфазово
напрежение и dv/dt съпротивление > 8 kV/µs

върхово

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

За да използвате стандартните двигатели в този напреженов обхват, >pDRIVE< MX pro имат функция да
забраняват късите импулси на изходното напрежение. Функцията може да бъде активирана посредством
параметър B3.32 "Мин.дълж.на импулси", докато свръхнапреженията причинени от разсейването се
намаляват. Скоростта на завъртане както и EMC натоварването не се влияят от промяна на този
параметър.
При по-дълги кабели на двигателя се изисква използване на "dv/dt филтър". В комбинация със
съпротивлението на кабела опцията >pDRIVE< AMF (филтър на изхода на двигателя) действа като
филтър и ограничава пиковото напрежение на двигателя както и скоростта на завъртане на изходящите
импулси.
Ако са спазени специфичните дължини на кабелите на двигателя, животът на двигателя може да бъде
увеличен значително.
Напрежение на мрежата 500 V макс. 1300 V междуфазово пиково напрежение и dv/dt < 750 V/µs
Напрежение на мрежата 690 V макс. 1600 V междуфазово пиково напрежение и dv/dt < 1000 V/µs
Спазването на специфичните дължини на кабелите на двигателя е абсолютно необходима, за да
се защити двигателя!
EMC интерференции

Мрежовият токоизправител както и инверторът IGBT причиняват високочестотни радиосмущения, които
се изразходват все по-силно към земния потенциал с увеличаване на дължината на кабела на
двигателя. В резултат на това линейно предаваните радиосмущения към мрежата се увеличават.
Разреждането на линейните дросели не е достатъчно и допустимите граници на радиосмущения са
превишени.
Спазване на специфичната дължина на кабелите на двигателя е също необходимо за
съобразяване с границите на електромагнитната съвместимост (EMC) граници !
Ток в лагера

Обичайният режим на тока в лагера, който не може да бъде защитен дори когато двигателите са
оборудвани с изолиран лагер, е значително намален посредством опция >pDRIVE< AMF.
Особено в случаи с големи двигатели с дължина на кабела на двигателя от средна до голяма, опцията
>pDRIVE< AMF е значително надеждна за увеличаване функционалността на двигателя.
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Мултипликационни фактори

Специфичните дължини на кабелите на двигателя са препоръчителните граници на базата на
типичните дължини на кабелите на двигателя, които се поставят в канали за кабели, стандартна
носеща честота и максимална честота на изхода от 100 Hz.
В случай на различни условия препоръчителната дължина на кабелите трябва да бъде променена
посредством следните фактори.
Ако използвате няколко фактора, моля, умножете ги.
• Носещата честота не отговаря на фабричната настройка:
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V22/30:
при 4 kHz умножете всички стойности по 0.7
при 6 kHz умножете всички стойности по 0.6

>pDRIVE< MX pro 6V30/37...6V630/800:
при 4 kHz умножете всички стойности по 0.7

• В случай на честоти на изхода по-големи от 100 Hz:
до 200 Hz
умножете всички стойности по 0.8
до 300 Hz
умножете всички стойности по 0.5

• В случай на паралелни двигатели, чиито център е близо до инвертора, стойностите трябва да се
променят съобразно броят на двигателите. Ако се използва настроен AMF за всеки двигател, се
използват следните стойности в скобите.

при 2 двигателя
при 3 двигателя
при 4 двигателя
при 5 двигателя

умножете всички стойности по 0.40 (0.80)
умножете всички стойности по 0.25 (0.60)
умножете всички стойности по 0.15 (0.40)
умножете всички стойности по 0.10 (0.25)

• Ако центъра на паралелните двигатели е в близост до двигателите, използват се следните фактори
за преобразуване:

при 2 двигателя
при 3 двигателя
при 4 двигателя
при 5 двигателя

умножете всички стойности по 0.80
умножете всички стойности по 0.60
умножете всички стойности по 0.40
умножете всички стойности по 0.25

• Двата двигателя са свързани паралелно и стойностите в таблицата вече включват два паралелни
кабела:
умножете всички стойности по 0.8
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• В случай на 6-полюсен кабел на двигателя (напр. за звезда/триъгълник пускова верига): умножете
всички стойности по 0.75

HUDH

• Използва се един по-дебел кабел вместо два паралелни кабела: умножете всички стойности по 1.5

Препоръчителна максимална дължина на кабелите на двигателя във втора среда (промишлена среда)
>pDRIVE< опции

МX pro 6V2,2/3,0…45/55

МX pro 6V55/75…630/800

Тип кабел на двигателя

C3 (EN 55011 - клас A група 2)

Без опции

10 м

15 м

екраниран

Опция AМF

50 м

50 м

екраниран

Опция RFI + AМF

75 (150) м

150 м

екраниран

Опция RFI + SМF

150 м

150 м

екраниран

Опция AМF

75 (150) м

150 м

екраниран

2 x Опция AМF сериен

150 (300) м

300 м

екраниран

Опция SМF

200 м

200 м

екраниран

Без опции

20 м

30 м

неекраниран

Опция AМF

100 (250) м

250 м

неекраниран

2 x Опция AМF сериен

180 (400) м

400 м

неекраниран

300 м

300 м

неекраниран

C4 (EМC концепция)

Опция SМF

За да намалите напрежението и тока в лагера на двигателя, употребата на опция >pDRIVE< AMF
има смисъл с дължина на кабела на двигателя от 10 м.
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HUDH

Стойности в скобите () … с опция AМF 215-3 вместо AМF xx-1
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Забележки за свързването на силови кабели и кабели за управление
Положете кабелите за управление отделно от кабелите за мрежата, кабелите на двигателя и други
силови кабели. Кабелите за управление трябва да са екранирани и не трябва да превишават 20 м.

Ако не може да се избегне кръстосване със силовите кабели, монтирайте ги под ъгъл 90°.

Всички инвертори >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V75 и MX pro 6V2,2/3,0…6V75/90 се доставят с EMC
платка включваща винтове и подходящи скоби за кабели. Използва се, за да се фиксират всички кабели
към инвертора и спомага за оптималното свързване между екранирания кабел на двигателя и филтъра
за радиосмущения. Същевременно, всички екранирани проводници за управление могат да се свържат
към EMC платката.
>pDRIVE< MX eco & pro 4V22...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

F1

F2

F3

I

O

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D

HUDH

>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75…4V18

E
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F

Височината на инвертора се променя, когато се използва EMC платка, в зависимост от
допълнителния елемент.
Устройство

Височина на устройството

>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75…4V4,0

+83 мм

>pDRIVE< MX eco & pro 4V5,5…4V18

+95 мм

>pDRIVE< MX eco & pro 4V22...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

+120 мм
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За входящите проводници на веригите за управление >pDRIVE< MX eco &
pro от 90kW има отделна кутия за кабели, която е изолирана от силовата
част. В нея може да намерите скоби за кабелите за свързване към екраните
точно под клемореда за управление.
F1

F2

F3

I

O

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F
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HUDH

Извършва се свързване между екранирания кабел на двигателя и
филтъра за радиосмущения, който се намира вътре в инвертора или
се задейства опцията >pDRIVE< RFI посредством сваляща се
платка. Алтернативно може да се използва опцията на клемната
кутия >pDRIVE< TER-BOX.
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Клемореди
Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro са стандартно оборудвани с разширение клеморед.
Използването на функцията на всички входове и изходи може да бъде със задаване на параметри.
За разширение на опционните платки има >pDRIVE< IO11 и >pDRIVE< IO12. Същата опционна платка
може да бъде включена само веднъж на устройство.
Инверторите >pDRIVE< MX pro могат да бъдат оборудвани с най-много 2 опционни платки
(разширение клеморед и/или полева шина).
Списък с клемореди за управление

x
−
x

−
x
x

−
x
x

x
x
x

24 V DC

x

−

−

x

−
−

−
1x

1x
1x

−

1x

2x

4x

4x

13x

−
1x
−
−

1x
2x
1x
1x

−

−
1x
−
−
1x

1x

алтернативно 0...+10 V или 0(4)...20 mA 1x

−

−

1x

алтернативно ±10 V или 0(4)...20 mA

−

−

2x

2x

(могат да се зададат
параметри на функцията)

Отворен колектор 24 V DC

−

2x

2x

4x

Изходи на релето

N.O./N.C.

1x

1x

1x

3x

(могат да се зададат
параметри на функцията)

N.O.

1x

−

−

1x

Външно буферно
напрежение
Изходи
Аналогови изходи

0...±10 V (диференциален)
0(4)...20 mA (диференциален)

Безопасен вход

1x
−
алтернативно 0...+10 V или 0(4)...20 mA 1x
DI (24 V, положителна / отрицателна
5x
логика)
алтернативно DI или термистор
1x
Термистор
−
алтернативно DI или термистор
1x
"Безопасно спиране"
1x

Цифрова етал. стойност

0...30 kHz

(могат да се зададат
параметри за границите и
употребата)

Цифрови входове
(могат да се зададат
параметри на функцията)

Термисторни входове

−

Изходи

Аналогови изходи
(могат да бъдат зададени
параметрите при избор на
реални стойности)

Цифрови изходи

Напрежението към земя (0 V) може да достигне до 35 V в сравнение със заземяването (PE).
Свързването 0 V – земя, което е необходимо, за да се ограничи напрежението, може също да се появи в
PLC (ако е необходимо от аналоговия изход свързан с 0 V).
Цялата електроника е отделена от силовата част съобразно EN 50178 PELV (Защита срещу свръхниско
напрежение) съобразно "Защитно разделяне" чрез двойна изолация.
Аналоговият вход AI1 с диференциален усилвател (както и AI3 на опционната платка IO12) позволява
еталонно определяне на разединяването от земята.
Спазвайте максималната дължина на кабела от 15 м за осигуряване безопасност на входа PWR
"Безопасно спиране".
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+10 V
-10 V
+24 V

Еталонни напрежения

HUDH

Опция
Опция
Макс.
Опция >pDRIVE< >pDRIVE< оборуд
IO11
IO12
ване

Клемореди

Стандартни клемореди за управление на честотния инвертор

MatriX 3

Базово устройство

BE11
F1

I

F2

RJ45 Modbus

F3

O

CANopen

Modbus мрежа

RJ45 Modbus / CANopen

Мрежа

10kOhm
0...+10 V

±10 V
0V

0(4)...20 mA

0...+10 Vdc

0(4)...20 mA

0...+10 Vdc

Буферно напрежение

HUDH

"SOURCE"
PNP Open-Collector

0V

Без потенциал

Сигнал
Контакти

SW2

Source
Ext.
Int.

SW1

Source
Ext.
Int.
Sink

PTC
LI

Sink
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+24 V

SW1
PTC
LI

Без потенциал
Изходи на сигнала

+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM
AO1

+10 V еталон

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Външно 24 V DC захранване

Аналогов вход ±10 V
(диференциален усилвател)
Земя
Аналогов вход +10 V / +20 mA
Земя
Аналогов изход +10 V / +20 mA

0V
Цифров вход 1
Цифров вход 2
Цифров вход 3
Цифров вход 4
Цифров вход 5
Цифров вход 6 / Термистор TH1
+24 V DC за цифрови входове
"Безопасно спиране"
(Отстраняване мощност)

SW2

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Реле 1 (N/O)
Реле 1 (N/C)
Реле 1 (Общо)
Реле 2 (N/O)
Реле 2 (Общо)

Използването на индивидуални входове и изходи както и техните граници могат да бъдат настройвани
посредством софтуер. Единствено алтернативната употреба на цифровия вход DI6 за мониторинг на
термистора на двигателя и изборът на метод за превключване за всички цифрови входове трябва да
бъдат настройвани посредством селекторен прекъсвач.
Инверторите >pDRIVE< MX pro са оборудвани с вграден интерфейс за управление посредством Modbus.
В допълнение към външната електрическа мрежа (свързването на T-частите в bus линията) е
необходимо настройване само на няколко пара метра.
Алтернативно, този интерфейс може също да бъде използван за CANopen шина. Поради тази причина е
необходим адаптер за преминаване от RJ45 контакт към SUB-D (CANopen стандартен CiA DRP 303-1).
Електрическият монтаж на шината става посредством свързване към следващото устройство.
Подробна спецификация на клеморедите за управление е предоставена в раздел "Разширение
клеморед IO11 и IO12", стр. 199.
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Клемореди за управление на опционна платка IO11
Опционна платка IO11

Изходи на сигнала

24 V

"SINK Ext."
NPN OpenCollector

Без потенциал
СигналКонтакти

0V

Source
Ext.
Int.

Sink

SW3

Sink

Source
Ext.
Int.

SW3

R3A
R3B
R3C
-10
+24
DI7
DI8
DI9
DI10
0V

-10 V еталон

TH2+
TH2DO1
DO2
CDO
0V

Вход на термистора TH2

Реле 3 (N/C)
Реле 3 (Общо)

+24 V DC (maкc. 50 A)
Цифров вход 7
Цифров вход 8
Цифров вход 9
Цифров вход 10
0V

Заземяване за термистора
Цифров изход 1
Цифров изход 2
Общо
0V

HUDH

Без потенциал

Реле 3 (N/O)

Настройването за положителна или отрицателна логика на опционната платка може да бъде направена
независимо от цифровите входове на базовото устройство посредством селекторен прекъсвач SW3.
Параметрите, които се отнасят към входовете и изходите на опционните платки са на разположение на
инвертора тогава, когато платката (платките) е включена. По този начин абсолютно се предпазва
задаване на грешни параметри на функциите в близост до клеморедите.
Подробна спецификация на клеморедите за управление е предоставена в раздел "Разширение
клеморед IO11 и IO12", стр. 199.
Всички индуктивни устройства като релета, контактори, и др. трябва да бъдат оборудвани със
защитна верига срещу свръхнапрежения..
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Разширението клеморед >pDRIVE< IO11 е изгодно решение по отношение на цена с допълнителни
цифрови входове и изходи, един релеен изход и един вход с високо качество на термистора. Платката
не може да бъде използвана два пъти.

Клемореди за управление на опционна платка IO12
Опционна платка IO12
Без потенциал
Изходи на сигнала

0(4)...20 mA
0(4)...20 mA

0(4)...20 mA

0...+10 Vdc

0...+10 Vdc

Без
"SINK Int."
NPN OpenCollector

потенциал
Сигнал-

+24 Vdc
SW4

Source
Ext.
Int.

SW4

Реле 4 (N/O)

-10
AI3+
AI3AI4
COM
AO2
AO3

-10 V еталон

Реле 4 (N/C)
Реле 4 (Общо)

Аналогов вход 0(4)...20 mA
(диференциален усилвател)
Аналогов вход +10 V / +20 mA
Земя
Аналогов изход +10V / 10V / +20mA
Аналогов изход +10V / 10V / +20mA

+24
DI11
DI12
DI13
DI14
0V

+24 V DC (maкc. 50 A)

TH3+
TH3FP
DO3
DO4
CDO
0V

Вход на термистора TH3

Цифров вход 11
Цифров вход 12
Цифров вход 13
Цифров вход 14
0V

Заземяване на термистора
Честота на входа 0...30 kHz
Цифров изход 3
Цифров изход 4
Общо
0V

Sink

Source
Ext.
Int.
Sink
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Контакти

R4A
R4B
R4C

Разширението клеморед >pDRIVE< IO12 може да бъде включено допълнително или като алтернатива
към опция >pDRIVE< IO11. Платката не може да бъде използвана повторно.
Настройването за положителна или отрицателна логика на опционната платка може да бъде направено
независимо от цифровите входове на базовото устройство посредством селекторен прекъсвач SW4.
Всички индуктивни устройства като релета, контактори, и др. трябва да бъдат оборудвани със
защитна верига срещу свръхнапрежения..

MX pro 6V | 177

Клемореди за управление на опционните платки >pDRIVE< SFB

Опционните платки >pDRIVE< SFB се използват за оценяване на импулсите на енкодера, който е
монтиран към двигателя.
Съществуват три опционни платки с различно захранващо напрежение подавано към енкодера и с
различни видове сигнали.
>pDRIVE< SFB 5V RS422
Опция SFB 5V RS422
“Обратна връзка по скорост”
ЕНКОДЕР
RS422 (5V)

0Vs
+Vs
B
B
A
A

+Vs

0Vs

DC

Захранващо напрежение +5V
За енкодер <200mA
(Без напрежение)

DC

B

B

Сигнал Б (90° изместен)

A

A

Сигнал A

HUDH

Препоръчителни минимални напречни сечения на кабела:
до 25 м:
0.5 мм2
до 50 м:
0.75 мм2
1.5 мм2
до 100 м:
>pDRIVE< SFB 15V RS422

ЕНКОДЕР
RS422 (15V)

0Vs
+Vs
B
B
A
A

+Vs

0Vs

DC

Захранващо напрежение
+15V За енкодер <175mA
(Без потенциал)

DC

B

B

Сигнал Б (90° изместен)

A

A

Сигнал A

Препоръчителни минимални напречни сечения на кабела:
до 25 м:
0.2 мм2
до 100 м:
0.5 мм2
1.0 мм2
до 600 м:
>pDRIVE< SFB 24V PP
Опция SFB 24V PP
“Обратна връзка по скорост”
ЕНКОДЕР
Push-Pull (24V)
+Vs

0Vs

0Vs
+Vs
B
B
A
A

DC

Захранващо напрежение
+24V За енкодер <100mA
(Без потенциал)

DC

B

B

Сигнал Б (90° изместен)

A

A

Сигнал A

Препоръчителни минимални напречни сечения на кабела:
до 600 м:
0.2 мм2
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Опция SFB 15V RS422
“Обратна връзка по скорост”

Поръчка
Номерът на поръчката на честотния инвертор >pDRIVE< MX pro се състои от 9 еталонни точки (букви и
цифри). Значението на всяка точка е описано в следния пример.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Еталонна точка

M

P

6

C

1

6

A

A

B

Пример

HUDH

Значение

Точка 9

Конфигурация на хардуера
"A" ... без вградено спирачно устройство
(от >pDRIVE< MX pro 6V200/250)
"B" ... с вградено спирачно устройство
(до >pDRIVE< MX pro 6V160/200)

Точка 8

Спецификация на език / софтуер
"A" ... стандарт
"S" ... приложения със синхронен двигател
"T" ... приложения с повишаващ трансформатор

Точка 7

Предпочитан вариант на устройството
винаги "A"

8 P01 002 BG.02/02a

Означаване на мощността на устройството (с
високо претоварване)
Точки 4...6

U22...U75 за MX pro 6V2,2/3,0...6V7,5/11
D11...D90 за MX pro 6V11/15...6V90/110
C11...C63 за MX pro 6V110/132...630/800

Точка 3

"6" за устройства с 500...690 V мрежово напрежение

Точка 2

"P" за продуктова линия >pDRIVE< MX pro

Точка 1

"M" за семейство продукти >pDRIVE< MX

Други опции на инвертора могат да се поръчат допълнително. Съответните номера на поръчките
са предоставени в раздел "Опции", стр. 187.
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Документация
Документацията за честотните инвертори >pDRIVE< MX pro е разделена на различни документи с цел
по-лесно използване:
•
•
•
•
•
•
•

Проспекти за продуктите даващи общ поглед върху характеристиките и функциите на устройствата
Продуктов каталог за планирането и поръчването на задвижванията
Печатни копия на инструкциите за работа са приложени към всяко устройство
Описание на функциите с подробно описание на всички функции и параметри
Инструкции за работа за полеви шини като Modbus, CANopen и Profibus
Инструкции за монтаж за професионално монтиране и свързване на инверторите
Инструкции за монтаж за отделните опции
Като допълнение към инструкциите за работа се предоставя CD-ROM към всеки инвертор (номер
на поръчка 8 P01 021). Той съдържа всички горепосочени инструкции както и PC-програма
Matrix 3 за защита при пускане в действие и диагностика на инверторите.

Допълнителна информация

Ако Ви е необходимо печатно копие на инструкциите, можете да го изискате съобразно долупосочения
номер на поръчка.

Преглед на характеристиките на
устройството, външна конструкция на
инвертора и неговите най-важни функции
Общо описание на устройството, техническа
информация, валидни стандарти,
информация за планирането и поръчването
на честотни инвертори и неговите опции
Продуктов каталог на
Общо описание на устройството, техническа
честотни инвертори
информация, валидни стандарти,
>pDRIVE< MX eco & MX pro в информация за планирането и поръчването
табло
на честотни инвертори и неговите опции
Разопаковане, работа, монтаж и
Работни инструкции за
отстраняване на повреди както и важни
>pDRIVE< MX eco & MX pro
забележки за работата с устройството и
възможни заплахи
Работа и параметризиране, пълен индекс
Описание на функциите на
параметри, аларма и съобщения за грешки,
>pDRIVE< MX pro
описание на PC-програма Matrix 3
Техническа информация, валидни стандарти,
Работни инструкции за
>pDRIVE< MX pro 4V
монтаж, свързване, условия на средата
Техническа информация, валидни стандарти,
Работни инструкции за
>pDRIVE< MX pro 6V
монтаж, свързване, условия на средата
Техническа информация, режим на работа,
Работни инструкции Modbus
валидни стандарти, монтаж, свързване,
за >pDRIVE< MX pro
пускане в експлоатация
Работни инструкции CANopen Техническа информация, режим на работа,
валидни стандарти, монтаж, свързване,
за >pDRIVE< MX pro
пускане в експлоатация
Работни инструкции Profibus DP Техническа информация, режим на работа,
валидни стандарти, монтаж, свързване,
за >pDRIVE< MX pro
пускане в експлоатация
Ръководство за защита на
Оразмеряване и параметризиране на
двигатели средно напрежение задвижванията за двигатели средно
за >pDRIVE< MX pro
напрежение

Номер поръчка
немски
английски

8 P01 000

8 P01 001

8 P01 002 DE 8 P01 002 EN

8 P01 004 DE 8 P01 004 EN

8 P01 022

8 P01 323 DE 8 P01 323 EN
8 P01 325 DE 8 P01 325 EN
8 P01 329 DE 8 P01 329 EN
8 P01 333 DE 8 P01 333 EN
8 P01 331 DE 8 P01 331 EN
8 P01 327 DE 8 P01 327 EN
8 P01 037 DE 8 P01 037 EN

Допълнителна информация можете да намерите на нашия уебсайт www.pdrive.com и
www.tagacom.com за България.
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Продуктова брошура на
честотни инвертори
>pDRIVE< MX eco & MX pro
Продуктов каталог на
честотни инвертори
>pDRIVE< MX eco & MX pro

Съдържание

8 P01 002 BG.02/02a

Предназначение

Съществуващи опции за инвертори >pDRIVE< MX pro 6V
За да се разшири сферата на приложение на честотните инвертори >pDRIVE< MX pro, съществуват
различни опции свързани с управлението и работата, разширения които се отнасят до електрическото
свързване и увеличаване степента на защита.
Опции за работа

Кратко описание

Опция >pDRIVE< BE11

Матричният пулт за управление позволява
осигуряване на максимален комфорт по време Cтp. 188
на работа посредством философия Мatrix

Номер на поръчкаr: 8 P01 100/A…G
Опция >pDRIVE< DMK11
Номер на поръчка: 8 P01 120
Опция >pDRIVE< DMK11-IP65
Номер на поръчка: 8 P01 121
Опция >pDRIVE< CABLE3-BE
Номер на поръчка: 8 P01 122
Опция >pDRIVE< CABLE10-BE
Номер на поръчка: 8 P01 123

HUDH

Наръчник-CD >pDRIVE< MX eco & pro
Номер на поръчка: 8 P01 021
Опция >pDRIVE< CABLE3-PC
Номер на поръчка: 8 P01 124

8 P01 002 BG.02/02a

Опция >pDRIVE< ADAP BLUE
Номер на поръчка: 8 P01 126
Опция >pDRIVE< RS232/485
Номер на поръчка: 8 P01 304

Справка

Комплект за монтаж към врата за монтиране
на пулт за управление BE11 във врата на
табло, на разстояние до 10 м от инвертора
Прозрачен капак IP65 за комплект за монтаж
към врата на пулт за управление BE11

Cтp. 190

Свързващ кабел за пулта за управление –
инвертор с 3 м дължина
Свързващ кабел за пулта за управление –
инвертор с 10 м дължина
Този CD-ROM осигурява пълната
документация за инвертора както и за PC
програма Matrix 3
Свързващ кабел на инвертора – PC с 3 м
дължина, вкл. RS232/485 интерфейс
конвертор на страната на PC
Cтp. 22

Bluetooth адаптер
RS232/485 интерфейс конвертор със
захранване и активно bus свързване

Опция >pDRIVE< MATRIX REMOTE LINK Опция за дистанционна поддръжка за аналогово
модемно свързване или мрежа Ethernet
Номер на поръчка: 8 P01 128
Опция >pDRIVE< ADAP RJ45
Номер на поръчка: 8 P01 127

RJ45 F/F адаптер за свързване на пулта за
управление BE11 със свързващия кабел
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Oпция >pDRIVE< IO11
Номер поръчка: 8 P01 101

Разширение клеморед за допълнителни
аналогови цифрови входове и изходи

Опция >pDRIVE< IO12
Номер поръчка: 8 P01 102

Разширение клеморед за допълнителни
аналогови цифрови входове и изходи

Опция >pDRIVE< SFB 5V RS422
Номер поръчка: 8 P01 110

Платка разширение за обратна връзка по
енкодер.
Захранващо напрежение 5 V / RS422

Опция >pDRIVE< SFB 15V RS422
Номер поръчка: 8 P01 111

Платка разширение за обратна връзка по
енкодер
Захранващо напрежение 15 V / RS422

Опция >pDRIVE< SFB 24V PP
Номер поръчка: 8 P01 112

Платка разширение за обратна връзка по
енкодер.
Захранващо напрежение 24 V /
(противофазен)

Опция >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 03
Номер поръчка: 8 P01 300

Modbus T-адаптер с 0.3 м свързващ кабел

Опция >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 1
Номер поръчка: 8 P01 301

Modbus T-адаптер с 1 м свързващ кабел

Опция >pDRIVE< MODBUS RC
Номер поръчка: 8 P01 302

Bus завършек RC

Опция >pDRIVE< MODBUS SPLITTER
Номер поръчка: 8 P01 303

Разделя Modbus сигнала на осем
допълнителни канала.

Опция >pDRIVE< MODBUS PLUG
Номер поръчка: 8 P01 305

RJ45 съединителна клема IP20 с технология
за бързо свързване

Опция >pDRIVE< ADAP CAN
Номер поръчка: 8 P01 125

RJ45/Sub-D адаптер за свързване на
инвертора към CANopen fieldbus мрежа

Опция >pDRIVE< CANOPEN PLUG
Номер поръчка: 8 P01 307

Съединителна клема за CANopen мрежа

Опция >pDRIVE< PBO11
Номер поръчка: 8 P01 103

Опционна платка за управление на инвертора
посредством Profibus DP

Опция >pDRIVE< PROFIBUS PLUG
Номер поръчка: 8 P01 306

Съединителна клема за Profibus мрежа
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Справка

Cтp. 199

Cтp. 203

Cтp. 195
HUDH

Кратко описание

Cтp. 197

Cтp. 198

8 P01 002 BG.02/02a

Опции за управление

Кратко описание

Справка

Опция >pDRIVE< TRAFO-BOX
(разпределителна таблица)

Трансформатор на захранване на вентилатор
осигурява 3AC 400V от 500…600 V или 690 V
мрежово захранване

Стр. 241

Опция >pDRIVE< NDU
(разпределителна таблица)

Трифазен дросел за намаляване на токовите
Стр. 215
хармоници в мрежата до THD I ≤ 48 %

Опция >pDRIVE< BU
(разпределителна таблица)

Външно спирачно устройство за >pDRIVE<
MX pro 6V200/250 до 6V630/800.

Стр. 224

Опция >pDRIVE< BR
(разпределителна таблица)

Спирачен резистор за кратковременно
забавяне или кратковременни динамични
натоварвания.

Стр. 228

Опция >pDRIVE< AMF
(разпределителна таблица)

Филтър на изхода на двигателя позволява
използването на инвертор с дълги кабели на
Стр. 233
двигателя и ограничава пиковите напрежения
в него.

Опция >pDRIVE< SMF
(разпределителна таблица)

Синусов филтър на двигателя позволява
използването на инвертор с много дълги
кабели на двигателя и предпазва от
Стр. 237
допълнителни шумове в двигателя, необходим
в случай на повишаващи трансформатори

Опция >pDRIVE< TER-BOX
(разпределителна таблица)

Клемна кутия, която се монтира на дъното на
Стр. 243
инвертора за механична опора и свързване
на екранираните кабели на двигателя

Опция >pDRIVE< FLANGE
(разпределителна таблица)

Комплект за фланцов монтаж за монтиране
на инвертора с технология за фланцово
монтиране (топлоотвеждащ радиатор извън
таблото)

Стр. 246

8 P01 002 BG.02/02a
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Външни опции
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Разпределителна таблица в зависимост от мощността

MX pro 6V2,2/3,0

подготвя се

MX pro 6V3,0/4,0

подготвя се

MX pro 6V4,0/5,5

подготвя се

MX pro 6V5,5/7,5

подготвя се

MX pro 6V7,5/11

подготвя се

MX pro 6V11/15

подготвя се

MX pro 6V15/18

подготвя се

MX pro 6V18/22

подготвя се

MX pro 6V22/30

подготвя се

MX pro 6V30/37

подготвя се

MX pro 6V37/45

подготвя се

MX pro 6V45/55

подготвя се

MX pro 6V55/75

подготвя се

MX pro 6V75/90

подготвя се

Опция
>pDRIVE< NDU
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 40
8 P01 220

Опция
>pDRIVE< TRAFO-BOX
−
−
−
−
−
−
−
−

MX pro 6V200/250

RFI 6V220-TN
8 P01 298
RFI 6V220-TN
8 P01 298
RFI 6V220-TN
8 P01 298
RFI 6V220-TN
8 P01 298
RFI 6V430-TN
8 P01 299

NDU 40
8 P01 220
NDU 70
8 P01 221
NDU 70
8 P01 221
NDU 70
8 P01 221
NDU 100
8 P01 222
NDU 160
8 P01 223
NDU 160
8 P01 223
NDU 160
8 P01 223
NDU 230
8 P01 236
NDU 230
8 P01 236
NDU 280
8 P01 226

TRAFO-BOX 330
8 P01 480
TRAFO-BOX 330
8 P01 480
TRAFO-BOX 330
8 P01 480
TRAFO-BOX 330
8 P01 480
TRAFO-BOX 585
8 P01 481

MX pro 6V250/315

RFI 6V430-TN
8 P01 299

NDU 450
8 P01 237

TRAFO-BOX 585
8 P01 481

MX pro 6V315/400

RFI 6V430-TN
8 P01 299

NDU 450
8 P01 237

TRAFO-BOX 585
8 P01 481

MX pro 6V400/500

2 x RFI 6V430-TN
2 x 8 P01 299

2 x NDU 315
2 x 8 P01 227

TRAFO-BOX 1100
8 P01 482

MX pro 6V500/630

2 x RFI 6V430-TN
2 x 8 P01 299

2 x NDU 450
2 x 8 P01 237

TRAFO-BOX 1100
8 P01 482

MX pro 6V630/800

2 x RFI 6V430-TN
2 x 8 P01 299

2 x NDU 450
2 x 8 P01 237

TRAFO-BOX 1100
8 P01 482

MX pro 6V90/110
MX pro 6V110/132
MX pro 6V132/160
MX pro 6V160/200

184 | MX pro 6V

−
−
−
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Опция
>pDRIVE< RFI

−
−
−

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE<

>pDRIVE<
MX pro 6V2,2/3,0
MX pro 6V3,0/4,0
MX pro 6V4,0/5,5
MX pro 6V5,5/7,5
MX pro 6V7,5/11
MX pro 6V11/15
MX pro 6V15/18
MX pro 6V18/22
MX pro 6V22/30

HUDH

MX pro 6V30/37
MX pro 6V37/45
MX pro 6V45/55

8 P01 002 BG.02/02a

MX pro 6V55/75
MX pro 6V75/90
MX pro 6V90/110
MX pro 6V110/132
MX pro 6V132/160
MX pro 6V160/200
MX pro 6V200/250
MX pro 6V250/315
MX pro 6V315/400
MX pro 6V400/500
MX pro 6V500/630
MX pro 6V630/800

Опция
>pDRIVE< BU
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
Вградено спирачно
устройство
BU 6V450
8 P01 278
BU 6V450
8 P01 278
BU 6V450
8 P01 278
BU 6V900
8 P01 279
BU 6V900
8 P01 279
BU 6V900
8 P01 279

Опция >pDRIVE< BR
Повдигане
2 x BR 120R
2 x 8 P01 263
2 x BR 120R
2 x 8 P01 263
2 x BR 50R
2 x 8 P01 264
2 x BR 50R
2 x 8 P01 264
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
4 x BR 50R
4 x 8 P01 264
1 x BR 24R
1 x 8 P01 274
1 x BR 24R
1 x 8 P01 274
1 x BR 24R
1 x 8 P01 274
2 x BR 24R
2 x 8 P01 274
2 x BR 24R
2 x 8 P01 274
2 x BR 24R
2 x 8 P01 274
3 x BR 24R
3 x 8 P01 274
3 x BR 24R
3 x 8 P01 274
1 x BR 4R2
1 x 8 P01 276
1 x BR 4R2
1 x 8 P01 276
1 x BR 4R2
1 x 8 P01 276
2 x BR 4R2
2 x 8 P01 276
2 x BR 4R2
2 x 8 P01 276
2 x BR 4R2
2 x 8 P01 276
3 x BR 4R2
3 x 8 P01 276
3 x BR 4R2
3 x 8 P01 276
4 x BR 4R2
4 x 8 P01 276

Опция >pDRIVE< BR
Дълъг ход
2 x BR 120R
2 x 8 P01 263
2 x BR 120R
2 x 8 P01 263
2 x BR 50R
2 x 8 P01 264
2 x BR 50R
2 x 8 P01 264
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
4 x BR 50R
4 x 8 P01 264
1 x BR 22R
1 x 8 P01 275
1 x BR 22R
1 x 8 P01 275
1 x BR 22R
1 x 8 P01 275
2 x BR 22R
2 x 8 P01 275
2 x BR 22R
2 x 8 P01 275
2 x BR 22R
2 x 8 P01 275
3 x BR 22R
3 x 8 P01 275
3 x BR 22R
3 x 8 P01 275
1 x BR 4R
1 x 8 P01 277
1 x BR 4R
1 x 8 P01 277
1 x BR 4R
1 x 8 P01 277
2 x BR 4R
2 x 8 P01 277
2 x BR 4R
2 x 8 P01 277
2 x BR 4R
2 x 8 P01 277
3 x BR 4R
3 x 8 P01 277
3 x BR 4R
3 x 8 P01 277
4 x BR 4R
4 x 8 P01 277
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Опция
>pDRIVE< SMF

MX pro 6V2,2/3,0

AMF 48-1
8 P01 141

MX pro 6V3,0/4,0
MX pro 6V4,0/5,5
MX pro 6V5,5/7,5
MX pro 6V7,5/11
MX pro 6V11/15
MX pro 6V15/18
MX pro 6V18/22
MX pro 6V22/30
MX pro 6V30/37
MX pro 6V37/45
MX pro 6V45/55
MX pro 6V55/75
MX pro 6V75/90
MX pro 6V90/110
MX pro 6V110/132
MX pro 6V132/160
MX pro 6V160/200
MX pro 6V200/250
MX pro 6V250/315
MX pro 6V315/400
MX pro 6V400/500
MX pro 6V500/630
MX pro 6V630/800
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AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 320-3
8 P01 144
AMF 320-3
8 P01 144
AMF 480-3
8 P01 145
AMF 480-3
8 P01 145
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 1190-3
8 P01 147
AMF 1190-3
8 P01 147

подготвя се

Опция
>pDRIVE< TER-BOX
TER-BOX 230
8 P01 244

Опция
>pDRIVE< FLANGE
FLANGE 230 x 400
8 P01 184

подготвя се

TER-BOX 230
8 P01 244

FLANGE 230 x 400
8 P01 184

TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 330
8 P01 250
TER-BOX 330
8 P01 250
TER-BOX 330
8 P01 250
TER-BOX 330
8 P01 250
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 1100
8 P01 254
TER-BOX 1100
8 P01 254
TER-BOX 1100
8 P01 254

FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 330 x 950
8 P01 190
FLANGE 330 x 950
8 P01 190
FLANGE 330 x 950
8 P01 190
FLANGE 330 x 950
8 P01 190
FLANGE 585 x 950
8 P01 192
FLANGE 585 x 950
8 P01 192
FLANGE 585 x 950
8 P01 192

подготвя се
подготвя се
подготвя се
подготвя се
подготвя се
подготвя се
подготвя се
подготвя се
подготвя се
подготвя се
подготвя се
подготвя се
SMF 6V240
8 P01 497
SMF 6V240
8 P01 497
SMF 6V240
8 P01 497
SMF 6V240
8 P01 497
SMF 6V460
8 P01 498
SMF 6V460
8 P01 498
SMF 6V460
8 P01 498
SMF 6V900
8 P01 499
SMF 6V900
8 P01 499
SMF 6V900
8 P01 499

−
−
−
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Опция
>pDRIVE< AMF
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>pDRIVE<

Опции
Опции

Работни опции
Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro стандартно включват
четирицифрен седемсегментен LED (течно-кристален дисплей).
Вграденият пулт е напълно достатъчен, за да извършите
настройването на отделните параметрите. Не могат обаче да се
използват всички специални функции. Също така настройването без
инструкции не е възможно поради неналичие на текстове на
параметрите.
Посредством вградени бутони инверторът може да се управлява в
режима на таблото.

HUDH

За разширено управление, честотният инвертор има няколко интерфейса:
RJ45 преден интерфейс може да се използва за :

8 P01 002 BG.02/02a

− Пулт за управление Matrix BE11 – може да бъде включен директно
или
− Пулт за управление Matrix BE11 в устройството за монтаж към стена DMK11
(свързване посредством свързващ кабел CABLE 3-BE или CABLE 10-BE)
или
− Matrix 3 PC програма (посредством свързващ кабел CABLE 3-PC)
RJ45 интерфейс непосредствено след клеморедите за управление може да се използва за:
− Матричен пулт за управление BE11 в устройството за монтаж към стена DMK11
(свързване посредством свързващ кабел CABLE 3-BE или CABLE 10-BE)
или
− Matrix 3 PC програма (посредством свързващ кабел CABLE 3-PC)
или

1)

1)

− Matrix 3 PC програма (посредством Bluetooth адаптер)
или
− Matrix 3 PC програма (за няколко инвертора посредством Modbus интерфейс конвертор)
или
− Matrix 3 PC програма (дистанционна поддръжка за няколко инвертора посредством матрична
дистанционна връзка с модем или Ethernet свързване)
или
− MODBUS полева шина
или
− CANopen fieldbus (ADAP-CAN необходим адаптер)
1)

Параметрите в матрично поле D6 за настройване Modbus трябва да бъдат зададени на фабрични
настройки!
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Матричен пулт за управление BE11

Предназначение:
Номер поръчка:

Опция >pDRIVE< BE11/A
8 P01 100/A

Предназначение:
Номер поръчка:

Опция >pDRIVE< BE11/B
8 P01 100/B

Предназначение:
Номер поръчка:

Опция >pDRIVE< BE11/C
8 P01 100/C

Предназначение:
Номер поръчка:

Опция >pDRIVE< BE11/D
8 P01 100/D

Предназначение:
Номер поръчка:

Опция >pDRIVE< BE11/E
8 P01 100/E

Предназначение:
Номер поръчка:

Опция >pDRIVE< BE11/G
8 P01 100/G

Свойства на свалящия се матричен пулт за управление BE11:
• 8-линеен LCD пълен графичен дисплей (240 x 160 пиксела) за показване на ясен текст
• Изпитан достъп до параметър посредством матрична структура на различни езици
• Вградена опция за показване на състоянието при работа на избрания език

HUDH

Матричният пулт за управление >pDRIVE< BE11 осигурява голямо
удобство при работа с устройството. Той се включва в предната част
на устройството и се адаптира ергономично в конструкцията на
устройството.

• Показване на три избираеми реални стойности
• Въртящ бутон с манипулационна функция за бърз достъп до параметрите
• Седем допълнителни бутона (от които 3 функционални бутона за опростена навигация)
• Степен на защита IP54
• Копиране на съществуващите настройки на параметрите на други устройство посредством
обикновено свързване на матричния пулт за управление BE11 с тях.

Тъй като матричният пулт за управление >pDRIVE< BE11 е включен в предната част на
инвертора, това се отразява върху общата дължина на устройството (виж раздел "Техническа
информация“, cтp. 137).
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• Показване на реалния източник на управление

Всички преведени текстове в >pDRIVE< MX eco & pro се съхраняват в свалящия се матричен пулт за
управление.
Съобразно използвания пакет език, могат да се избират различни национални езици. Когато инверторът
със свързания матричен пулт за управление се включва за първи път, се показват всички налични езици
за избор в BE11.
Избраният език се съхранява, когато матричният пулт за управление се свърже към друг инвертор.
Езици съществуващи в матричния пулт за управление

Език

BE11/A

немски

BE11/B

BE11/C

−

BE11/D

BE11/E

BE11/G

−

−

−

−

−

английски
босненски

−

−

−

български

−

−

−

−

китайски

−

−

−

−

−

естонски

−

−

−

−

−

−

−

френски
−

гръцки
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HUDH

италиански

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

корейски

−

−

−

хърватски

−

−

−

латвийски

−

−

литовски

−

−

полски

−

руски

−

−

сръбски

−

−

словашки

−

−

−

испански
чешки

−

турски

−

унгарски

−

−

−

... налични

−
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
−

−
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
−

−

... в процес на превод

Зададеният език може да бъде променен посредством параметър B1.01.
Ако версиите на софтуера не са подходящи за устройството и пулта за управление,
може да стане така, че отделните текстове на параметрите да липсват. В този случай
се показва съответния матричен код или линеен номер.
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Комплект за монтаж към врата DMK11
Комплектът за монтаж към врата >pDRIVE< DMK11 позволява монтирането на матричния пулт за
управление BE11 във вратата на таблото (степен на защита IP54). Това осигурява безопасност при
работата на инвертора при затворена врата на таблото и отдалечава позицията на инвертора в таблото
на оптимална височина за манипулация.

Опция матричен пулт на управление
>pDRIVE< BE 11

2

Комплект за монтаж към врата
Предназначение: Опция >pDRIVE< DMK11
Номер поръчка: 8 P01 120

3

IP65 прозрачен капак
Предназначение: Опция >pDRIVE< DMK11IP65
Номер поръчка: 8 P01 121

4

Свързващ кабел пулт за управление −
инвертор
3 м дължина:
Предназначение: Опция >pDRIVE< CABLE3BE
Номер поръчка: 8 P01 122
10 м дължина:
Предназначение: Опция >pDRIVE<
CABLE10-BE
Номер поръчка: 8 P01 123

Размери в мм
Комплект за монтаж към врата DMK11

IP65 прозрачен капак DMK11-IP65

План за пробиване
117 x 107 мм предпазител

Дебелина на металния
лист: 1.5...3 мм
Кабелът за комплекта за монтаж към врата DMK11 може да бъде свързан към предната част на
инвертора или към RJ45 щепсела непосредствено до клеморедите. В този случай, параметрите в
матрично поле D6 за регулиране на Modbus трябва да бъдат зададени на фабрични настройки.
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1
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Допълнителен "IP65 прозрачен капак" предпазва зададените настройки на устройството срещу
непланирани промени като в същото време може да се чете състоянието по време на работа.

PC софтуер Matrix 3
Лесният за управление мощен компютърен софтуер Matrix 3.0 прави
стъпка напред към подобрение използването на устройствата
>pDRIVE< MX eco & pro от потребителите.
На базата на познатата софтуер-повърхност и добре доказаните
функции на Matrix 2.0 PC софтуер, той предлага многобройни
инструменти за значително по-бързото пускане в експлоатация и за
безопасното архивиране на настройките на параметрите. Беше
обърнато специално внимание на ясната организация на дисплея и
на сравняването на параметрите на устройството.

Matrix 3 компютърен софтуер е създаден като софтуер за параметризиране и диагностициране, който
може да работи в два работни режима:
• ONLINE режим
• Качване и сваляне на параметри

HUDH

• Задаване на отделните параметри
• Диагностика (силова част, I/O статус, статус на полева шина, запис на тестове, онлайн мониторинг
и памет на грешки)
• OFFLINE режим
• Документация (списък параметри, еталонна пътека, полева шина,...)
• Памет на грешки
8 P01 002 BG.02/02a

• Автоматично регистриране на данните в тестови режим (Регистратор на данни)
• Сравняване на параметри

Описание на основните функции на Маtrix 3 софтуер може да намерите в раздел "PC софтуер
Matrix 3", cтp. 22.

Спецификация на системата за работа
Спецификация

Минимални изисквания на
системата

Препоръчителни изисквания на
системата

IBM съвместим PC

Pentium 2, 500 MHz

Pentium 3, 1 GHz

Система за работа

Microsoft 2000 (SP3), XP

Microsoft XP

Свободно място на хард диска 50 MB

120 MB

Резолюция екран

800 x 600 / 256 цвята

1024 x 768 / 256 цвята

RAM

128 MB

512 MB

Общо

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft мишка или съвместимо
посочващо устройство
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Свързването на PC към честотния инвертор става посредством OPC технология, която използва сериен
интерфейс (RS232, Bluetooth, виртуален RS232 посредством USB) и външен RS232/485 (двукабелен)
интерфейс конвертор.
1

Matrix 3 PC програма

Съществуват различни възможности за свързването към
компютъра:
Свързващ кабел за инвертора

3

Bluetooth адаптер

4

RS232/RS485 интерфейс конвертор

5

Опция дистанционна поддръжка "Матрична
дистанционна връзка"

HUDH

2

Свързващият кабел за PC може да бъде свързан към предната част на инвертора или
алтернативно към RJ45 щепсел непосредствено до клеморедите. В този случай, параметрите в
матричното поле D6 за регулиране на Modbus трябва да бъдат настроени на фабрични
настройки.
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Опцията на кабела >pDRIVE< CABLE 3-PC не е идентична на опция >pDRIVE< CABLE 3-BE или
10-BE! Не е възможна алтернативна употреба.

Възможни варианти за свързване
Свързване с устройство:

Свързването с устройство може да се осъществи като се използва кабела на интерфейса или безжично
(Bluetooth) свързване.

Структура на Bus с активен конвертор на интерфейс:

HUDH

Ако компютърът се свърже към няколко инвертора, е възможно да се използва Modbus свързване на
групата инвертори и активен конвертор на интерфейс.

8 P01 002 BG.02/02a

Дистанционна поддръжка на линията посредством свързване с аналогов модем или Ethernet:

Ако се използва опция MatriX Remote Link (матрично дистанционно свързване) вместо конвертора на
интерфейса, дистанционната поддръжка на групата инвертори е също възможна посредством модем
или Ethernet.
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Необходими компоненти:

1

Matrix 3 PC програма
Наименование: Manual-CD >pDRIVE< MX eco & pro
Номер поръчка: 8 P01 021
Този CD-ROM се осигурява със всеки инвертор и включва цялата документация за инвертора
както и PC програма Matrix 3. Програмата може да намерите също на нашата страница
www.pdrive.com или www.tagacom.com за свободно сваляне.

2

Свързващ кабел за инвертора
Наименование: Опция >pDRIVE< CABLE 3-PC
Номер поръчка: 8 P01 124
Дължина: 3 м, вкл. RS232/485 конвертор на интерфейс от страната на компютъра.

3

Bluetooth адаптер
Наименование: Опция >pDRIVE< ADAP BLUE
Номер поръчка: 8 P01 126

4

RS232/RS485 конвертор на интерфейс
Наименование: Опция >pDRIVE< RS232/485
Номер поръчка: 8 P01 304

HUDH

Bluetooth адаптер вкл. 15 cm свързващ кабел. Компютърът трябва да има Bluetooth интерфейс!

5

Опция дистанционна поддръжка "Матрично дистанционно свързване"
Наименование: Опция >pDRIVE< Matrix Remote Link
Номер поръчка: 8 P01 128
Дистанционната поддръжка посредством свързване с аналогов модем или Ethernet. В
доставката е включен свързващ кабел за инвертора (дължина: 1.5 м).

6

Modbus T-адаптер със свързващ кабел (0.3 м или 1 м)
Наименование: Опция >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 03
Номер поръчка: 8 P01 300
Наименование: Опция >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 10
Номер поръчка: 8 P01 301

7

Bus завършек RC
Наименование: Опция >pDRIVE< MODBUS R+C
Номер поръчка: 8 P01 302

8

Предварително монтиран RJ45 свързващ кабел (3 м или 10 м)
Наименование: Опция >pDRIVE< CABLE 3-BE
Номер поръчка: 8 P01 122
Наименование: Опция >pDRIVE< CABLE 10-BE
Номер поръчка: 8 P01 123

9

RJ45 съединителна клема IP20 с технология за бързо свързване
Наименование: Опция >pDRIVE< MODBUS PLUG
Номер поръчка: 8 P01 305
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Със захранване и активен bus завършек. Необходим е девет полюсен SUB-D нулев-модем
кабел за свързването към компютъра (не е включен в доставката).

Опции за управление
Полева шина за Modbus

Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro са стандартно
оборудвани с Modbus интерфейс за управление и наблюдение на
устройството.

HUDH

Техническа информация:
• Макс. 247 абоната във всички сегменти
• Макс. 32 абоната включително ретранслатор за сегмент
• Макс. 1000 м линейна дължина при 19.2 kBaud
• Bus кабел: екраниран, 2 x спираловидна, двужилна линия (вид кат. 5)
8 P01 002 BG.02/02a

• Bus завършек: серийно свързване R = 120 Ω и C = 1 nF за всеки bus сегмент
• RJ45 порт: екраниран, използвани щифтове 4, 5, 8
• Няма галванична изолация

Modbus интерфейсът не може да се използва по същото време като ADAP-CAN опция!

Повече информация за Modbus мрежата и точно описание на Modbus параметрите може да
откриете в Modbus работни инструкции.
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Пример за Modbus мрежа:

1

Modbus сплитер
Наименование: Опция >pDRIVE< MODBUS SPLITTER
Номер поръчка: 8 P01 303
Разделя Modbus сигнала на осем допълнителни канала като използва звездообразна
конфигурация. Могат да се свържат паралелно няколко Modbus сплитери. Подходящи за
монтаж на горна релса.

2

Modbus T-адаптер със свързващ кабел (0.3 м или 1 м)
Наименование: Опция >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 03
Номер поръчка: 8 P01 300
Наименование: Опция >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 10
Номер поръчка: 8 P01 301

3

Предварително монтиран RJ45 свързващ кабел (3 м или 10 м)
Наименование: Опция >pDRIVE< CABLE 3-BE
Номер поръчка: 8 P01 122
Наименование: Опция >pDRIVE< CABLE 10-BE
Номер поръчка: 8 P01 123

4

RJ45 съединителна клема IP20 с бърза технология на свързване
Наименование: Опция >pDRIVE< MODBUS PLUG
Номер поръчка: 8 P01 305

5

Bus завършек RC
Наименование: Опция >pDRIVE< MODBUS RC
Номер поръчка: 8 P01 302

Допълнителни препоръчителни Modbus компоненти

Кабел LAPPKABEL, UNITRONIC® BUS FD P LD, 2x2 x0.22
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Необходими компоненти:

Адаптер полева шина за ADAP-CAN за CANopen
Всички честотни инвертори >pDRIVE< MX eco & pro стандартно
поддържат системата CANopen полева шина. За включване на
CANopen-типично за свързване със спомагателна полева шина,
трябва да се инсталира оптимален CANopen адаптер на RJ45
интерфейс непосредствено до клеморедите на инвертора.
В мрежата CANopen честотният инвертор работи като slave.
Използваният профил е създаден на базата на Profidrive профил
VDI/VDE 3689.
1

CANopen адаптер
Наименование: Опция >pDRIVE< ADAP CAN
Номер поръчка:8 P01 125

2

CANopen щепсел
Наименование: Опция >pDRIVE< CANOPEN PLUG
Номер поръчка:8 P01 307
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Техническа информация:
• Макс. 32...126 абоната (съобразно използвания CAN контролер)
• Bus кабел: екраниран, спираловидно двужилно свързване
• Bus завършващ резистор: R = 120 Ω (108…132 Ω)
• SUB-D порт съобразно ISO 11898
8 P01 002 BG.02/02a

• CAN интерфейс съобразно CiA DS 102
• Няма галванична изолация

ADAP-CAN интерфейсът не може да се използва по същото време като ADAP-CAN опция!!

Повече информация за CANopen мрежата и точно описание на CANopen параметрите може да
откриете в CANopen работни инструкции.
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Fieldbus платка PBO11 за Profibus DP
Опционната платка >pDRIVE< PBO11 е напълно осигурена от
софтуера на инвертора и работи като DP slave съобразно
спецификация PROFIDRIVE.
1 Profibus опционна платка
Наименование: Опция >pDRIVE< PBO11
Номер поръчка: 8 P01 103
2 Profibus щепсел (прав) с превключващ завършващ резистор.
Наименование: Опция >pDRIVE< PROFIBUS PLUG
Номер поръчка: 8 P01 306

Техническа информация:
• Адрес 1 до 126, регулируем посредством прекъсвач
• 9.6 / 19.2 / 93.75 kBit/s бод скорост при макс. 1200 м. дължина на кабела (тип кабел A, 0.34 мм2)
• скорост за обмен на данни 187.5 kBit/s при макс. 1000 м. дължина на кабела (тип кабел A, 0.34 мм2)

HUDH

• Макс. 126 абоната (32 на сегмент)

• скорост за обмен на данни 500 kBit/s при макс. 400 м. дължина на кабела (тип кабел A, 0.34 мм2))
• скорост за обмен на данни 1.5 MBit/s при макс. 200 м. дължина на кабела (тип кабел A, 0.34 мм2)
• RS 485 интерфейс съобразно EN 50170
• Конфигурация файл: MXPB1101.GSD
Файлът се осигурвява на CD-ROM, който се предоставя с всеки инвертор както и на нашата
страница www.pdrive.com или www.tagacom.com за свободно сваляне.
• PBO типове 1 до 5
• Диагноза LED: 2 (състояние и обмен на информация)

Тъй като опцията е включена в предната част на инвертора, това се отразява върху общата
дълбочина на устройството (виж раздел "Техническа информация" на съответния инвертор).
Инверторите >pDRIVE< MX eco & pro могат да бъдат оборудвани с най-много 2 опционни платки
(разширение клеморед и/или полева шина).
За да се посочи инвертор посредством полева шина също по време на изключване на мрежовото
захранване (управление на линейния контактор, изключване на прекъсвач, ...) >pDRIVE< MX eco
& pro трябва да бъде захранен с външно 24 V буферно напрежение.
Допълнителна информация за Profibus мрежата и точно описание на Profibus параметрите
можете да намерите в Profibus работни инструкции.
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• скорост за обмен на данни 3 / 6 / 12 MBit/s при макс. 100 м дължина на кабел

Разширение клеморед IO11 и IO12
Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro стандартно са
оборудвани
с
разширение
клеморед.
Използването
и
функционирането на всички входове и изходи може да бъдат
параметризирани.
Има >pDRIVE< IO11 и >pDRIVE< IO12 за разширение на опционните
платки. И двете опционни платки могат да се монтират, но една и
съща опционна платка не може да бъде включена два пъти.
Наименование: Опция >pDRIVE< IO11
Номер поръчка: 8 P01 101
Описание:
Опция >pDRIVE< IO12
Номер поръчка: 8 P01 102
Списък с клемореди за управление
Опция
Опция
Макс.
Опция >pDRIVE< >pDRIVE< оборуд
IO11
IO12
ване

Клемореди

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Еталонни напрежения
Външно буферно
напрежение
Изходи
Аналогови изходи

+10 V
-10 V
+24 V

x
−
x

−
x
x

−
x
x

x
x
x

24 V DC

x

−

−

x

−
−

−
1x

1x
1x

−

1x

2x

4x

4x

13x

−
1x
−
−

1x
2x
1x
1x

−

−
1x
−
−
1x

1x

алтернативно 0...+10 V или 0(4)...20 mA 1x

−

−

1x

алтернативно ±10 V или 0(4)...20 mA −

−

2x

2x

0...±10 V (диференциален)
0(4)...20 mA (диференциален)

Безопасен вход

1x
−
алтернативно 0...+10 V или 0(4)...20 mA 1x
DI (24 V, положителна / отрицателна
5x
логика)
алтернативно DI или термистор
1x
Термистор
−
алтернативно DI или термистор
1x
"Безопасно спиране"
1x

Цифрова етал. стойност

0...30 kHz

(могат да се зададат
параметри за границите и
употребата)

Цифрови входове
(могат да се зададат
параметри на функцията)

Термисторни входове

−

Изходи

Аналогови изходи
(могат да бъдат зададени
параметрите при избор на
реални стойности)

Цифрови изходи
(могат да се зададат
параметри на функцията)

Отворен колектор 24 V DC

−

2x

2x

4x

Изходи на релето

N.O./N.C.

1x

1x

1x

3x

(могат да се зададат
параметри на функцията)

N.O.

1x

−

−

1x

Тъй като опцията е включена в предната част на инвертора, това се отразява върху общата
дълбочина на устройството (виж раздел "Техническа информация" на съответния инвертор).
Инверторите >pDRIVE< MX eco & pro могат да бъдат оборудвани с най-много 2 опционни платки
(разширение клеморед и/или полева шина).
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Клеморед Наименование
Спецификация
Подаване на захранване
+10 V DC (10.5 V ±0.5 V)
за потенциометър
+10
макс. 10 mA; изпитано срещу к.с.
1...10 kΩ
-10...+10 V DC, диференциален усилвател, до макс. 24 V *)
Аналогов вход AI1
AI1+
Време за реакция 2 ms ±0.5 ms, резолюция 11 Bits + 1 знаков bit,
(Използването и границите
AI1могат да се параметризират) точност ±0.6 % при Δϑ = 60 °C (140 °F), линейност ±0.15 %
COM
Земя
0 V еталонен потенциал за аналогови входове/изходи
− 0...+10 V DC (до макс. 24 V), импеданс 30 kΩ *) или
Аналогов вход AI2
− 0(4)...20 mA, импеданс 250 Ω
(Избор, използване и
AI2
граници могат да се
Време за реакция 2 ms ±0.5 ms, резолюция 11 Bits,
параметризират)
точност ±0.6 % at Δϑ = 60 °C (140 °F), линейност ±0.15 %
COM
Земя
0 V еталонен потенциал за аналогови входове/изходи
− 0...+10 V DC, мин. товарен импеданс 500 Ω *) или
Аналогов изход AO1
− 0(4)...20 mA, макс. товарен импеданс 500 Ω
(Избор, използване и
AO1
граници могат да се
Резолюция 10 Bits, време за реакция 2 ms ± 0.5 ms,
параметризират)
точност ±1 % при Δϑ = 60 °C (140 °F), линейност ±0.2 %
Подаване буферно
+24 V DC (мин. 19 V, макс. 30 V) външно захранване на
P24
напрежение
управляващата част, необходима мощност 30 W
Еталонен потенциал на цифровите входове и
0V
Земя
0 V на външното захранващо напрежение P24
+24 V DC (макс. 30 V), импеданс 3.5 kΩ, време за реакция 2 ms
DI1
±0.5 ms
Цифрови входове
DI2
Положителна
логика (Source) или отрицателна логика (Sink)
DI1...DI5
съвместима с Ниво 1 PLC Стандарт IEC 65A-68
(Използването може да се
DI3
параметризира, Sink/Source- SW1 при Source (фабрични настройки): Високо > 11 V DC, Ниско
превключване с прекъсвач
< 5 V DC
DI4
селектор SW1)
SW1 при Sink Вътр.или Sink Външ.: Високо < 10 V DC, Ниско >
DI5
16 V DC
− Селектор прекъсвач SW2 при LI (фабрични настройки):
Цифров вход DI6
Цифров вход DI6, същата информация както с DI1 до DI5
или
−
Селектор прекъсвач SW2 при PTC:
вход на термистора 1
DI6
Термистор TH1, за макс. 6 PTC термистора в серия *)
(Използването
може
да
се
(TH1)
параметризира, Sink/SourceНоминална стойност на термистора < 1.5 kΩ, прагова
превключване с прекъсвач
стойност 3 kΩ,
селектор SW2)
Свободна стойност 1.8 kΩ, к.с. мониторинг при < 50 Ω
− Селектор прекъсвач SW1 в позиция Source или Sink Вътр.:
+24 V DC (мин. 21 V, макс. 27 V), изпитано срещу к.с.
Примерно напрежение
макс.
100 mA (вкл. всички опции)
за цифрови входове
+24
(Sink/Source- превключване
− Селектор прекъсвач SW1 в позиция Sink Външ.:
с прекъсвач селектор SW1)
Вход на външно подаване на напрежение +24 V DC на
цифровите входове
Цифров вход 24 V DC (макс. 30 V) *)
Импеданс 1.5 kΩ, време за филтриране 10 ms, Високо > 17 V,
Вход за функцията за
безопасност "Безопасно Ниско < 2 V
PWR
спиране" (Отстраняване Ако PWR не е свързан към 24 V, стартиране на двигателя не е
на мощността)
възможно (съобразно стандарта за функционална безопасност
EN 954-1, IEC / EN 61508) и IEC/EN 61800-5-2
Капацитет на превключване мин. 3 mA при 24 V DC (при ново реле)
R1A
Релеен изход 1
Капацитет на превключване макс. 5 A при 250 V AC (cos ϕ = 1)
R1B
(R1A N.O. контакт, R1B
или 30 V DC,
N.C. контакт)
R1C
макс. 2 A при 250 V AC (cos ϕ = 0.4) или 30 V DC (L/R = 7 ms)
Време за реакция 7 ms ±0.5 ms, живот на цикъла 100.000 цикли
на превключван е при макс. възможност за превключване
R2A
Релеен изход 2
Примерно напрежение трябва да отговаря на свръхнапрежение
R2C
(R2A N.O. контакт)
категория II, така че PELV условията за управлението на
останалите клеми са изпълнени.

HUDH

Спецификации на стандартния клеморед в инвертора

Максимално свързване напречно сечение: 1.5 мм2 (AWG16), 0.25 Nm (2.5 мм2 (AWG14), 0.6 Nm за клеми
на релето)
*) Екранирайте свързването и положете кабелите отделно от кабелите на двигателя !
Максималната дължина на кабела е 20 м за вход на термистор TH1 и 15 м за вход за безопасност
PWR "Безопасно спиране".
Спецификация на клеморедите за управление при опционна платка IO11
Клеморед Наименование

Релеен изход 3
R3A N.O. контакт, R3B
N.C. контакт)

-10

Захранващо
напрежение за
потенциометъра
1...10 kΩ

-10 V DC (-10.5 V ±0.5 V)
макс. 10 mA; изпитано срещу к.с.

Захранващо
напрежение за цифрови
входове

− Селектор прекъсвач SW3 в позиция Source или Sink Вътр.:
+24 V DC (мин. 21 V, макс. 27 V), изпитано срещу к.с
макс. 50 mA (за базово устройство и опции)

(Sink/Source-превключване
със селектор прекъсвач
SW3)

− Селектор прекъсвач SW3 в позиция Sink Ext.:
Вход за външно подаване на напрежение +24 V DC на
цифровите входове

HUDH

R3A
R3B
R3C

+24

8 P01 002 BG.02/02a

Спецификация
Капацитет на превключване мин. 3 mA при 24 V DC (при ново
реле)
Капацитет на превключване макс. 5 A при 250 V AC (cos ϕ = 1)
или 30 V DC,
макс. 2 A при 250 V AC (cos ϕ = 0.4) или 30 V DC (L/R = 7 ms)
Време за реакция 7 ms ±0.5 ms, живот на цикъла от 100.000
цикъла на превключване при макс. капацитет на превключване
Примерното напрежение трябва да отговаря на категория за
свръхнапрежение II, така че PELV условията за останалите
клемореди за управление са изпълнени.

DI7
DI8
DI9
DI10
0V
TH2+
TH2DO1
DO2
CDO
0V

+24 V DC (макс. 30 V), импеданс 3.5 kΩ, време за реакция 2 ms
±0.5 ms
Цифрови входове
Положителна
логика (Source) или отрицателна логика (Sink)
DI7...DI10
съвместим с Ниво 1 PLC Стандарт IEC 65A-68
(Използването може да се
параметризира, Sink/Source- SW3 при Source (фабрични настройки): Високо > 11 V DC, Ниско
превключване със селектор
< 5 V DC
прекъсвач SW1)
SW3 при Sink Вътр. или Sink Външ.: Високо < 10 V DC, Ниско> 16
V DC
Земя
0 V еталонен потенциал за цифрови входове
за макс. 6 PTC термистори в серии *)
Номинална стойност на термистора < 1.5 kΩ, пределна стойност
Вход на термистора 2
3 kΩ,
Свободна стойност 1.8 kΩ, к.с. мониторинг при < 50 Ω
Цифров изход DO1
+24 V DC Open-Collector-Outputs, плаващо заземяване
(Използването може да се
Положителна логика (Source) или отрицателна логика (Sink)
параметризира)
съвместим с Ниво 1 PLC Стандарт IEC 65A-68
Цифров изход DO2
Капацитет на превключване макс. 200 mA при 12...30 VDC
(Използването може да се
Време за реакция: 2 ms ±0.5 ms
параметризира)
Общо
Земя

Еталонен потенциал за цифрови изходи
0 V обща употреба

Максимално свързване напречно сечение: 1.5 мм2 (AWG16), 0.25 Nm (2.5 мм2 (AWG14), 0.6 Nm за
релейни клемореди)
*) Екранирайте свързването и положете кабелите отделно от кабелите на двигателя !
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Спецификация на клеморедите за управление при опционната платка IO12

Релеен изход 4
(R4A N.O. контакт, R4B
N.C. контакт)

DI14

Захранващо напрежение
-10 V DC (-10.5 V ±0.5 V)
за потенциометъра
макс. 10 mA; изпитано срещу к.с.
1...10 kΩ
0(4)...20 mA, диференциален усилвател, импеданс 250 Ω,
Аналогов вход A13
Време за реакция 5 ms ±1 ms, резолюция 11 Bits + 1 знаков бит,
(Използването и границите
могат да се параметризират) точност ±0.6 % при Δϑ = 60 °C (140 °F),линейност ±0.15 %
− 0...+10 V DC (до макс. 24 V), импеданс 30 kΩ *) или
Аналогов вход AI4
− 0(4)...20 mA, импеданс 250 Ω
(Изборът, употребата и
границите могат да се
Време за реакция 5 ms ±1 ms, резолюция 11 Bits,
параметризират)
Точност ±0.6 % at Δϑ = 60 °C (140 °F), линейност ±0.15 %
Земя
0 V еталонен потенциал за аналогови входове-/изходи
− 0...10 V DC или -10/+10 V DC съобразно конфигурация на
Аналогов изход AO2
софтуера, мин. товарен импеданс 500 Ω *) или
− 0(4)...20 mA, макс. товарен импеданс 500 Ω
Резолюция 10 Bits, време за реакция 5 ms ±1 ms, точност ±1 %
Аналогов изход AO3
при Δϑ = 60 °C (140 °F), линейност ±0.2 %
− Селектор прекъсвач SW4 в позиция Source или Sink Вътр.:
Примерно напрежение
+24 V DC (мин. 21 V, макс. 27 V), изпитано срещу к.с.
за цифрови входове
макс. 50 mA (за основно базово устройство и опции)
(Sink/Source-превключване
− Селектор прекъсвач SW4 в позиция Sink Външ.:
със селектор прекъсвач
Вход за външно захранващо напрежение +24 V DC на
SW4)
цифровите входове
Цифрови входове
+24 V DC (макс. 30 V), импеданс 3.5 kΩ, време за реакция 5 ms ±1 ms
DI11...DI14
Положителна
логика (Source) или отрицателна (Sink)
(Използването може да се
съвместимост ниво 1 PLC Стандарт IEC 65A-68
параметризира,
Sink/Source-превключване
SW4 при Source (фабрични настройки): Високо > 11 V DC, Ниско < 5 V DC
със селектор прекъсвач
SW4 при Sink Вътр. или Sink Външ.: Високо < 10 V DC, Ниско > 16 V DC

0V

Земя

TH3+
TH3-

Вход на термистора 3

FP

Честота на входа FP

DO3

(Използването може да се
параметризира)

-10
AI3+
AI3-

AI4
COM
AO2
AO3

+24

DI11
DI12
DI13

Цифров
изход
CDO
0V

SW4)

Цифров изход DO3

0 V еталонен потенциал за цифрови входове
за макс. 6 PTC термистори в серия *)
Номинална стойност на термистора < 1.5 kΩ, прагова стойност 3 kΩ,
Стойност на изключване 1.8 kΩ, к.с. мониторинг при < 50 Ω
Обхват на честота 0...30 kHz, 1:1 ±10 %, време за реакция 5 ms ±1 ms
Напрежение на входа 5 V DC, 15 mA
Серия резистор за 12 V = 510 Ω, за15 V = 910 Ω, за 24 V = 1.3 kΩ
(макс. 30 V); Високо > 3.5 V, Ниско < 1.2 V

(използването може да се
параметризира)

+24 V DC Open-Collector-Outputs, плаващо заземяване
Положителна логика (Source) или отрицателна логика (Sink)
съвместимо с ниво 1 PLC Стандарт IEC 65A-68
Капацитет на превключване макс. 200 mA при 12...30 VDC
Време за реакция: 2 ms ±0.5 ms

Общо
Земя

Еталонен потенциал на цифровите изходи
0 V обща употреба

Цифров изход DO4

Максимално свързване напречно сечение: 1.5 мм2 (AWG16), 0.25 Nm (2.5 мм2 (AWG14), 0.6 Nm за
релейни клемореди)
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R4A
R4B
R4C

Спецификация
Капацитет на превключване мин. 3 mA при 24 V DC (при ново реле)
Капацитет на превключване макс. 5 A при 250 V AC (cos ϕ = 1) или
30 V DC,
макс. 2 A при 250 V AC (cos ϕ = 0.4) или 30 V DC (L/R = 7 ms)
Време за реакция 10 ms ±0.5 ms, живот на цикъла 100.000 цикъла
на превключване при макс. капацитет на превключване
Примерното напрежение трябва да отговаря на категория за
свръхнапрежение II, така че PELV условията за останалите
клемореди за управление са изпълнени.
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Клеморед Наименование

*) Екранирайте свързването и положете кабелите отделно от кабелите на двигателя !

Обратна връзка по скорост SFB
Опцията SFB "обратна връзка по скорост" може да се използва за
отбелязване на точната скорост и за предпазване от повреда при 0 Hz или
съответно за точно управление на скоростта. Тази опция съществува само
за >pDRIVE< MX pro!
Има три различни опции:
Наименование: Опция >pDRIVE< SFB 5V RS422
Номер поръчка: 8 P01 110
Наименование: Опция >pDRIVE< SFB 15V RS422
Номер поръчка: 8 P01 111
Наименование: Опция >pDRIVE< SFB 24V PP
Номер поръчка: 8 P01 112

HUDH

Спецификация >pDRIVE< SFB 5V RS422
Опция SFB 5V RS422
“Обратна връзка по скорост”
ЕНКОДЕР
RS422 (5V)

0Vs
+Vs
B
B
A
A

8 P01 002 BG.02/02a

+Vs

0Vs

DC

Захранващо напрежение +5V
За енкодер <200mA
(Без напрежение)

DC

B

B

Сигнал Б (90° изместен)

A

A

Сигнал A

Препоръчителни минимални напречни сечения на кабелите:
до 25 м:
0.5 мм2
до 50 м:
0.75 мм2
1.5 мм2
до 100 м:
Клеморед

Наименование

Спецификация

0Vs
+Vs

Захранващо напрежение на енкодера

макс. 200 mA при 5 V DC (макс. 5.5 V),
защитено срещу к.с. и претоварване

B̄
B
Ā
A

Постепенно нарастващи логически входове
Макс. 5,000 импулса / оборот
(90° изместени на сигнал A)
Мин. 100 импулса / оборот
Постепенно нарастващи логически входове Макс. 300 kHz
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Спецификация >pDRIVE< SFB 15V RS422
Опция SFB 15V RS422
“Обратна връзка по скорост”
ЕНКОДЕР
RS422 (15V)

0Vs
+Vs
B
B
A
A

+Vs

0Vs

DC

Захранващо напрежение
+15V За енкодер <175mA
(Без потенциал)

DC

B

B

Сигнал Б (90° изместен)

A

A

Сигнал A

Клеморед

Наименование

Спецификация

0Vs
+Vs

Захранващо напрежение на енкодера

макс. 175 mA при 15 V DC (макс. 16 V),
защитено срещу к.с. и претоварване

B̄
B

Постепенно нарастващи логически входове
(90° изместени на сигнал A)

Ā
A

Постепенно нарастващи логически входове

Макс. 5,000 импулса / оборот
Мин. 100 импулса / оборот
Макс. 300 kHz

HUDH

Препоръчителни минимални напречни сечения на кабелите:
до 25 м:
0.2 мм2
до 100 м:
0.5 мм2
1.0 мм2
до 600 м:

Опция SFB 24V PP
“Обратна връзка по скорост”
ЕНКОДЕР
Push-Pull (24V)

0Vs
+Vs
B
B
A
A

+Vs

0Vs

DC

Захранващо напрежение
+24V За енкодер <100mA
(Без потенциал)

DC

B

B

Сигнал Б (90° изместен)

A

A

Сигнал A

Препоръчителни минимални напречни сечения на кабелите:
до 600 m:
0.2 мм2

Клеморед Наименование

Спецификация

0Vs
+Vs

Захранващо напрежение на енкодера

макс. 100 mA при 24 V DC (макс. 25 V),
защитено срещу к.с. и претоварване

B̄
B

Постепенно нарастващи логически входове
(90° изместени на сигнал A)

Ā
A

Постепенно нарастващи логически входове
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Макс. 5,000 импулса / оборот
Мин. 100 импулса / оборот
Макс. 300 kHz
Положение 0 ако < 1.5 V
Положение 1 ако > 11.5 и < 25 V
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Спецификация >pDRIVE< SFB 24V PP

Външни опции
Филтър за радиосмущения RFI
Честотните инвертори >pDRIVE< MX включват стандартно вграден
филтър за радиочестотни смущения за използване в индустриални
среди.
За >pDRIVE< MX eco 4V и pro 4V този филтър отговаря на
спецификациите на категория C2 "Използване в жилищни среди"
съобразно EN 61800-3 за >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V4,0 и
категория C3 "Използване в промишлени среди" за всички
инвертори от 5.5 kW.
За приложения в "Първа среда – жилищни среди" от категория C1
или C2 и в случай на дълги кабели на двигателя е необходимо да
се използва допълнителна опция >pDRIVE< RFI. Тези филтри са
свързани от страната на мрежата на инвертора.

HUDH

За всички >pDRIVE< MX pro 6V този филтър отговаря на
спецификациите на категория C3 "Използване в промишлени
среди".
Определящият фактор за ефективността на филтъра за радиосмущения е възможно найдоброто HF свързване между двигателя, екранираните кабели на двигателя и филтъра !
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Филтрите >pDRIVE< RFI не се пригодени за (IT) мрежи както и за "Ъглово заземени мрежи".
Филтрите за радиосмущения, които са вградени по стандарт могат да се превключват/и свързват
повторно за използване в ITмрежи.
Моля, използвайте разпределителната таблица за избор на опция >pDRIVE< RFI подходяща за
избрания инвертор.
− MX eco 4V: стр. 71 ff
− MX pro 4V: стр. 128 ff
− MX pro 6V: стр. 181 ff

Допустимите дължини на кабелите на двигателя са дадени в таблиците на следните страници:
− MX eco 4V: стр. 60
− MX pro 4V: стр. 116
− MX pro 6V: стр. 169

Опция филтри >pDRIVE< RFI 480/12-TN...480/180-TN е предназначена за монтаж зад инвертора или
отстрани, в ляво на инвертора. Във всички случаи трябва да се осигури добро свързване между
екранираното свързване на кабела на двигателя и инвертора.
Опция филтри >pDRIVE< RFI 480/300-TN...480/800-TN трябва да се монтира с добра проводима и голяма
повърхност на свързване между екранираното свързване на кабела на двигателя и инвертора. Това
добро HF свързване e определящо за потискането на радиосмущенията на устройството.
Защитният капак, който се доставя с инвертора, предпазва от нежелан контакт с клеморедите.
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Работно напрежение RFI 480
Работно напрежение RFI 6V
Номинална честота
Възможност за
свръхнатоварване
Температура на средата
Температура на съхранение
Надморска височина

-10...+50 °C (до 60 °C със занижаване на номиналните
характеристики)
-40...+70 °C
0...1000 м (до 3000 м със занижаване на номиналните
характеристики, но макс. 2000 м за "Ъглово заземени мрежи”)
1.5 мм при 3...13 Hz, 1 g при 13...200 Hz съобразно IEC/EN 60068-2-6
15 g за 11 ms съобразно IEC/EN 60068-2-27
CE, UR, GOST
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HUDH

Съпротивление при вибрация
Шоково съпротивление
Одобрения

Обща техническа информация
3AC 380 V -15 % ... 480 V +10 %
3AC 500 V -15 % ... 690 V +10 %
50/60 Hz ±5 %
150 % за 60 сек. на 10 мин, 200 % за 2 сек.
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Номер поръчка
Номинален ток
Максимален ток на утечки
Продължителен ток на утечки
Степен на защита
Загуби
Тегло
Размер A1
Размер A2
Размер A3
Размер B1
Размер B2
Размер C1
Фиксиране D1
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HUDH

Съединителна клема
Свързване PE клема

Номер поръчка
Номинален ток
Максимален ток на утечки
Продължителен ток на утечки
Степен на защита
Загуби
Тегло
Размер A1
Размер A2
Размер A3
Размер B1
Размер B2
Размер C1
Размер C2
Фиксиране D1
Съединителна клема
Свързване PE клема

Опция >pDRIVE<
RFI 480/12-TN
RFI 480/26-TN
8 P01 280
8 P01 281
12 A
26 A
7 mA
8 mA
3 mA
3 mA
IP20, горната страна IP41
5W
6W
2.2 кг
4 кг
290 мм
325 мм
275 мм
309 мм
275 мм
309 мм
130 мм
155 мм
105 мм
130 мм
40 мм
50 мм
4 x ∅ 4.5 мм /
4 x ∅ 4.5 мм /
2 x ∅ 4.5 мм
2 x ∅ 4.5 мм
макс. 4 мм²
макс. 6 мм²
макс. 4 мм²
макс. 6 мм²
Опция >pDRIVE<
RFI 480/72-TN
RFI 480/90-TN
8 P01 284
8 P01 285
72 A
90 A
60 mA
60 mA
3 mA
3 mA
IP20, горна страна IP41
14 W
11 W
12 кг
15 кг
500 мм
525 мм
460 мм
502.5 мм
480 мм
502.5 мм
230 мм
240 мм
190 мм
200 мм
62 мм
79 мм
40 мм
−
4 x ∅ 6.6 мм /
4 x ∅ 6.6 мм /
2 x ∅ 6.6 мм
4 x ∅ 6.6 мм
макс. 50 мм²
макс. 50 мм²
макс. 50 мм²
макс. 50 мм²

>pDRIVE< RFI 480/12-TN до RFI 480/72-TN

RFI 480/35-TN
8 P01 282
35 A
7 mA
3 mA

RFI 480/46-TN
8 P01 283
46 A
14 mA
3 mA

14 W
6 кг
370 мм
355 мм
355 мм
175 мм
150 мм
60 мм
4 x ∅ 5.5 мм /
2 x ∅ 5.5 мм
макс. 10 мм²
макс. 10 мм²

13 W
7 кг
380 мм
365 мм
365 мм
210 мм
190 мм
60 мм
4 x ∅ 5.5 мм /
2 x ∅ 5.5 мм
макс. 16 мм²
макс. 16 мм²

RFI 480/92-TN
8 P01 286
92 A
60 mA
3 mA

RFI 480/180-TN
8 P01 287
180 A
140 mA
3 mA

30 W
17 кг
650 мм
631 мм
631 мм
240 мм
200 мм
79 мм
40 мм
4 x ∅ 6.6 мм /
4 x ∅ 6.6 мм
макс. 50 мм²
макс. 50 мм²

58 W
40 кг
750 мм
725 мм
725 мм
320 мм
280 мм
119 мм
80 мм
4 x ∅ 9 мм /
4 x ∅ 9 мм
макс. 150 мм²
макс. 150 мм²

>pDRIVE< RFI 480/90-TN до RFI 480/180-TN
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Свързване PE

210 W
25 кг
356 мм
350 мм
100 мм
145 мм
280 мм
255 мм
230 мм
170 мм
85 мм
900 мм
6 x ∅ 12 мм
40 x 10 мм
2 x M10
M12
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>pDRIVE< RFI 480/300-TN до RFI 480/800-TN

RFI 480/800-TN
8 P01 290
740 A
350 mA
3 mA

HUDH

Номер поръчка
Номинален ток
Максимален ток на утечки
Продължителен ток на утечки
Степен на защита
Загуби
Тегло
Размер A1
Размер A2
Размер A3
Размер A4
Размер B1
Размер B2
Размер B3
Размер C1
Размер C2
Защитен капак L
Фиксиране D1
Свързваща пластина

Опция >pDRIVE<
RFI 480/300-TN
RFI 480/600-TN
8 P01 288
8 P01 289
300 A
580 A
350 mA
350 mA
3 mA
3 mA
IP00, със защита при контакт
60 W
125 W
13 кг
15 кг
306 мм
306 мм
300 мм
300 мм
40 мм
95 мм
120 мм
120 мм
260 мм
260 мм
235 мм
235 мм
210 мм
210 мм
135 мм
135 мм
65 мм
65 мм
800 мм
800 мм
6 x ∅ 12 мм
6 x ∅ 12 мм
25 x 6 мм
32 x 8 мм
1 x M10
2 x M10
M12
M12
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Свързване PE

RFI 6V430-TN
8 P01 299
430 A
450 mA
5 mA

90 W
18 кг
306 мм
300 мм
95 мм
120 мм
260 мм
235 мм
210 мм
135 мм
65 мм
800 мм
6 x ∅ 12 мм
30 x 8 мм
2 x M10
M12

>pDRIVE< RFI 6V220-TN и RFI 6V430-TN
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Номер поръчка
Номинален ток
Максимален ток на утечки
Продължителен ток на утечки
Степен на защита
Загуби
Тегло
Размер A1
Размер A2
Размер A3
Размер A4
Размер B1
Размер B2
Размер B3
Размер C1
Размер C2
Защитен капак L
Фиксиране D1
Съединителна клема

Опция >pDRIVE<
RFI 6V220-TN
8 P01 298
220 A
450 mA
5 mA
IP00, със защита при контакт
45 W
14 кг
306 мм
300 мм
40 мм
120 мм
260 мм
235 мм
210 мм
135 мм
65 мм
800 мм
6 x ∅ 12 мм
25 x 6 мм
1 x M10
M12
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DC дросел DCL
DC дроселът намалява токовите хармоници като по този начин
намалява общия ток в мрежата.
Инверторите >pDRIVE< MX eco & pro 4V могат да се свържат към
стандартните мрежи използвани в промишлеността без да се
предприемат допълнителни действия.
Обикновено, устройства с по-малка мощност се управляват от
захранване на мрежата с ниска мощност на к.с.
Устройствата с мощностен обхват 18.5...75 kW имат DC вграден
дросел като по този начин са подходящи за по-високи мощности на
к.с. в мрежата до 22 kA.
Инверторите >pDRIVE< MX eco & pro 4V от 90 kW са предназначени
за работа на трансформатора с подходяща мощност. В случай на
мрежи с по-висока мощност на к.с., външният дросел е абсолютно
необходим и е винаги препоръчителен за намаляване на токовите
хармоници.
Обикновено използването на опция >pDRIVE< DCL или >pDRIVE< DCL-BOX е необходимост:
− в случай на използване на инверторите в жилищни среди
− ако няколко инвертора са с общо захранване на мрежата
− ако системите за коригиране фактор мощност могат да се пренатоварят посредством инвертора

HUDH

− в случай на ток в мрежата на к.с. при захранването на инвертора до 35 (50) kA

− ако инверторът се управлява посредством генератор

В допълнение към това, моля наблюдавайте в зависимост от габарита на устройството:
− >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V15
Използването на опция >pDRIVE< DCL е необходимост, ако тока на к.с. в мрежата е 5…35 kA.
− >pDRIVE< MX eco & pro 4V18...4V75
Използването на опция >pDRIVE< DCL е необходимост, ако тока на к.с. в мрежата е 22...35 kA.
− >pDRIVE< MX eco & pro 4V от 90 kW
Използването на опция >pDRIVE< DCL-BOX е необходимост, ако устройството не се захранва
посредством трансформатор с подходяща мощност. Максимален ток на к.с. в мрежата 50 kA.

Ако се използва опция >pDRIVE< DCL, инверторите с нормален ток от 16…75 A спазват границите за
токови хармоници, които са посочени в стандарт IEC/EN 61000-3-12. Следователно е необходимо обхват
на к.с. ≥ 120.
Моля, използвайте разпределителната таблица на стр. 71 или 128 за избор на опцията
>pDRIVE< DCL или DCL-BOX подходяща за избрания инвертор.

Работно напрежение
Възможност за
свръхнатоварване
Температура на средата
Температура на съхранение
Надморска височина
Съпротивление при вибрация
Шоково съпротивление
Степен на защита
Одобрение

210 | Опции

Обща техническа информация опция >pDRIVE< DCL
400...850 V DC

150 % за 60 сек. на 10 мин., 200 % за 2 сек
-10...+50 °C (до 60 °C със занижаване на номиналните характеристики)
-40...+70 °C
0...1000 м (до 3000 м със занижаване на номиналните характеристики)
1.5 мм при 3...13 Hz, 1 g при 13...200 Hz съобразно IEC/EN 60068-2-6
15 g за 11 ms съобразно IEC/EN 60068-2-27
IP20
CE, GOST
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− ако захранването на мрежата е несиметрично ≥ 1.8 %
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Типични токови хармоници, ако се използва DC дросел >pDRIVE< DCL при 400 V, 50 Hz
IN
>pDRIVE< PN Icc
MX eco
[kW] [kA] [A]

H1
[A]

Хармоници при номинално натоварване [%]
H5

H7

H11 H13 H17 H19 H23 H25 H29 H31 H35 H37 H41 H43 H47 H49 THD

4V0,75
4V1,5
4V2,2
4V3,0
4V4,0
4V5,5
4V7,5
4V11
4V15
4V18
4V22
4V30
4V37
4V45
4V55
4V75
4V90
4V110
4V132
4V160
4V200
4V250
4V315
4V355
4V400
4V500
4V630

1.6
3.0
4.4
5.7
7.5
9.8
14
19
26
32
38
51
63
76
92
126
145
175
210
252
314
391
492
556
623
782
980

34.6
35.6
35.8
31.6
36.2
34.9
34.1
35.2
35.2
29.4
32.8
30.0
28.5
38.3
32.9
30.7
36.7
33.2
34.9
34.0
34.4
32.7
33.1
32.6
31.2
33.5
31.1

23.7
23.5
22.8
18.8
21.6
23.1
20.5
20.1
20.0
15.2
18.7
16.3
15.0
21.0
16.8
14.4
20.7
16.6
17.1
17.2
16.8
14.9
14.4
13.7
12.6
13.1
11.1

8.90
8.95
8.70
9.41
9.00
9.68
8.57
8.95
8.98
8.85
8.60
8.75
8.63
8.24
8.50
8.40
8.33
8.29
8.21
8.28
8.23
8.15
8.08
8.00
7.95
7.75
7.64

IN
>pDRIVE< PN Icc
MX pro
[kW] [kA] [A]

H1
[A]

Хармоници при номинално натоварване [%]
H5

H7

H11 H13 H17 H19 H23 H25 H29 H31 H35 H37 H41 H43 H47 H49 THD

4V0,75
4V1,5
4V2,2
4V3,0
4V4,0
4V5,5
4V7,5
4V11
4V15
4V18
4V22
4V30
4V37
4V45
4V55
4V75
4V90/110
4V110/132
4V132/160
4V160/200
4V200/250
4V250/315
4V315/400
4V400/500
4V500/630

1.6
3.0
4.4
5.7
7.5
9.8
14
19
26
32
38
51
63
76
92
126
175
210
252
314
391
492
623
782
980

34.6
35.6
35.8
31.6
36.2
34.9
34.1
35.2
35.2
29.4
32.8
30.0
28.5
38.3
32.9
30.7
33.2
34.9
34.0
34.4
32.7
33.1
31.2
33.5
31.1

23.7
23.5
22.8
18.8
21.6
23.1
20.5
20.1
20.0
15.2
18.7
16.3
15.0
21.0
16.8
14.4
16.6
17.1
17.2
16.8
14.9
14.4
12.6
13.1
11.1

8.90
8.95
8.70
9.41
9.00
9.68
8.57
8.95
8.98
8.85
8.60
8.75
8.63
8.24
8.50
8.40
8.29
8.21
8.28
8.23
8.15
8.08
7.95
7.75
7.64

0.75
1.5
2.2
3.0
4.0
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
355
400
500
630

0.75
1.5
2.2
3.0
4.0
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
110
132
160
200
250
315
400
500
630

5
5
5
5
5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
35
35
35
50
50
50
50
50
50
50
50

5
5
5
5
5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
35
35
50
50
50
50
50
50
50

1.77
3.34
4.83
6.13
8.23
10.8
15.0
21.1
28.2
33.9
40.9
54.1
66.4
83.1
98.6
134
158
188
226
271
338
418
527
592
660
835
1037

1.77
3.34
4.83
6.13
8.23
10.8
15.0
21.1
28.2
33.9
40.9
54.1
66.4
83.1
98.6
134
188
226
271
338
418
527
660
835
1037

7.80
7.65
7.11
6.82
8.17
4.05
6.43
6.50
6.49
6.18
6.42
6.27
6.08
5.81
5.68
5.40
6.19
5.60
5.36
5.59
5.33
5.14
4.85
4.73
4.71
4.28
4.23

7.80
7.65
7.11
6.82
8.17
4.05
6.43
6.50
6.49
6.18
6.42
6.27
6.08
5.81
5.68
5.40
5.60
5.36
5.59
5.33
5.14
4.85
4.71
4.28
4.23

5.60
5.61
5.41
5.88
5.52
6.12
5.28
5.41
5.43
5.39
5.28
5.32
5.23
4.85
4.98
4.84
4.93
4.81
4.66
4.80
4.65
4.56
4.41
4.32
4.26
3.97
3.81

5.60
5.61
5.41
5.88
5.52
6.12
5.28
5.41
5.43
5.39
5.28
5.32
5.23
4.85
4.98
4.84
4.81
4.66
4.80
4.65
4.56
4.41
4.26
3.97
3.81

4.80
4.74
4.36
4.57
4.17
5.18
3.95
4.02
4.02
4.04
4.09
4.07
4.00
3.48
3.62
3.52
3.78
3.57
3.33
3.51
3.32
3.26
3.05
2.99
2.99
2.65
2.63

4.80
4.74
4.36
4.57
4.17
5.18
3.95
4.02
4.02
4.04
4.09
4.07
4.00
3.48
3.62
3.52
3.57
3.33
3.51
3.32
3.26
3.05
2.99
2.65
2.63

4.10
4.06
3.89
4.24
3.93
4.45
3.78
3.80
3.82
3.78
3.75
3.73
3.65
3.33
3.38
3.21
3.43
3.26
3.11
3.23
3.09
2.98
2.81
2.71
2.63
2.37
2.15

4.10
4.06
3.89
4.24
3.93
4.45
3.78
3.80
3.82
3.78
3.75
3.73
3.65
3.33
3.38
3.21
3.26
3.11
3.23
3.09
2.98
2.81
2.63
2.37
2.15

3.50
3.49
3.20
3.38
3.05
3.83
2.89
2.95
2.94
2.98
3.03
3.01
2.97
2.54
2.67
2.59
2.75
2.58
2.40
2.56
2.39
2.32
2.15
2.09
2.06
1.82
1.73

3.50
3.49
3.20
3.38
3.05
3.83
2.89
2.95
2.94
2.98
3.03
3.01
2.97
2.54
2.67
2.59
2.58
2.40
2.56
2.39
2.32
2.15
2.06
1.82
1.73

3.20
3.16
3.01
3.28
3.00
3.48
2.90
2.86
2.88
2.83
2.85
2.79
2.71
2.44
2.44
2.25
2.56
2.36
2.22
2.35
2.20
2.07
1.90
1.80
1.71
1.49
1.27

3.20
3.16
3.01
3.28
3.00
3.48
2.90
2.86
2.88
2.83
2.85
2.79
2.71
2.44
2.44
2.25
2.36
2.22
2.35
2.20
2.07
1.90
1.71
1.49
1.27

2.80
2.76
2.53
2.67
2.40
3.04
2.28
2.32
2.32
2.34
2.40
2.37
2.34
2.00
2.09
2.00
2.13
1.97
1.82
1.94
1.81
1.71
1.57
1.50
1.45
1.26
1.13

2.80
2.76
2.53
2.67
2.40
3.04
2.28
2.32
2.32
2.34
2.40
2.37
2.34
2.00
2.09
2.00
1.97
1.82
1.94
1.81
1.71
1.57
1.45
1.26
1.13

2.60
2.57
2.43
2.63
2.38
2.85
2.32
2.23
2.24
2.18
2.25
2.15
2.07
1.85
1.81
1.61
1.99
1.77
1.64
1.76
1.63
1.48
1.32
1.22
1.12
0.96
0.77

2.60
2.57
2.43
2.63
2.38
2.85
2.32
2.23
2.24
2.18
2.25
2.15
2.07
1.85
1.81
1.61
1.77
1.64
1.76
1.63
1.48
1.32
1.12
0.96
0.77

2.30
2.28
2.09
2.19
1.98
2.52
1.88
1.90
1.90
1.90
1.97
1.94
1.90
1.64
1.69
1.58
1.72
1.53
1.41
1.51
1.38
1.29
1.15
1.08
1.01
0.88
0.73

2.30
2.28
2.09
2.19
1.98
2.52
1.88
1.90
1.90
1.90
1.97
1.94
1.90
1.64
1.69
1.58
1.53
1.41
1.51
1.38
1.29
1.15
1.01
0.88
0.73

2.20
2.15
2.01
2.16
1.93
2.40
1.90
1.77
1.78
1.70
1.81
1.69
1.61
1.42
1.37
1.17
1.59
1.36
1.24
1.34
1.22
1.07
0.92
0.84
0.75
0.63
0.50

2.20
2.15
2.01
2.16
1.93
2.40
1.90
1.77
1.78
1.70
1.81
1.69
1.61
1.42
1.37
1.17
1.36
1.24
1.34
1.22
1.07
0.92
0.75
0.63
0.50

1.90
1.94
1.77
1.86
1.68
2.14
1.59
1.60
1.60
1.58
1.67
1.62
1.58
1.38
1.39
1.25
1.40
1.20
1.10
1.20
1.07
0.97
0.84
0.78
0.70
0.61
0.48

1.90
1.94
1.77
1.86
1.68
2.14
1.59
1.60
1.60
1.58
1.67
1.62
1.58
1.38
1.39
1.25
1.20
1.10
1.20
1.07
0.97
0.84
0.70
0.61
0.48

1.90
1.83
1.70
1.80
1.58
2.06
1.58
1.42
1.43
1.33
1.48
1.33
1.26
1.10
1.04
0.88
1.29
1.04
0.94
1.04
0.91
0.78
0.65
0.57
0.51
0.43
0.39

1.90
1.83
1.70
1.80
1.58
2.06
1.58
1.42
1.43
1.33
1.48
1.33
1.26
1.10
1.04
0.88
1.04
0.94
1.04
0.91
0.78
0.65
0.51
0.43
0.39

1.70
1.68
1.53
1.60
1.45
1.85
1.37
1.37
1.37
1.33
1.44
1.38
1.32
1.17
1.14
0.96
1.16
0.95
0.86
0.95
0.84
0.72
0.61
0.55
0.49
0.42
0.36

1.70
1.68
1.53
1.60
1.45
1.85
1.37
1.37
1.37
1.33
1.44
1.38
1.32
1.17
1.14
0.96
0.95
0.86
0.95
0.84
0.72
0.61
0.49
0.42
0.36

45.0
45.5
45.0
40.1
44.7
45.2
42.3
43.1
43.1
35.2
40.4
37.0
35.1
45.6
39.3
36.2
44.3
39.3
40.9
40.2
40.2
38.0
38.0
37.2
35.6
37.5
34.6

45.0
45.5
45.0
40.1
44.7
45.2
42.3
43.1
43.1
35.2
40.4
37.0
35.1
45.6
39.3
36.2
39.3
40.9
40.2
40.2
38.0
38.0
35.6
37.5
34.6
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DCL 8
8 P01 202
8A
6.8 mH
23 W
1.7 кг
134 мм
96 мм
80 мм
115 мм
80 мм
65 мм
4 x ∅ 5.5 мм
Клемореди
2.5 мм²
Клеморед
10 мм²

DCL 11
8 P01 203
10.7 A
3.9 mH
27 W
1.7 кг
134 мм
96 мм
80 мм
115 мм
79 мм
64 мм
4 x ∅ 5.5 мм
Клемореди
2.5 мм²
Клеморед
10 мм²

DCL 14
8 P01 204
14.3 A
3.2 mH
32 W
2.2 кг
134 мм
96 мм
80 мм
120 мм
85 мм
70 мм
4 x ∅ 5.5 мм
Клемореди
2.5 мм²
Клеморед
10 мм²

Опция >pDRIVE<
DCL 19
DCL 27
8 P01 205
8 P01 206
Номер поръчка
27.4 A
Номинален ток (терм.) @50°C 19.2 A
2.2 mH
1.6 mH
Номинална индуктивност
33 W
43 W
Загуби
2.5 кг
3 кг
Тегло
134 мм
134 мм
Размер A1
96 мм
96 мм
Размер B1
80 мм
80 мм
Размер B2
120 мм
130 мм
Размер C1
89 мм
99 мм
Размер C2
74 мм
84 мм
Размер C3
Фиксиране D1
4 x ∅ 5.5 мм 4 x ∅ 5.5 мм
Клемореди
Клемореди
Свързване
4 мм²
6 мм²
Кабел към инвертора
Клеморед
Клеморед
Свързване PE
10 мм²
10 мм²

DCL 44
8 P01 207
44 A
1.2 mH
58 W
4.3 кг
142 мм
108 мм
90 мм
145 мм
112 мм
97 мм
4 x ∅ 5.5 мм
Клемореди
10 мм²
Клеморед
10 мм²

DCL 85
8 P01 208
84.5 A
0.52 mH
98 W
5.6 кг
171 мм
126 мм
105 мм
170 мм
120 мм
103 мм
4 x ∅ 7 мм
Клемореди
35 мм²
Клеморед
35 мм²

DCL 171
8 P01 209
171 A
0.22 mH
125 W
9 кг
−
−
−
−
−
−
4 x ∅ 7 мм
Клемореди
95 мм²
Клеморед
95 мм²

>pDRIVE< DCL 2 до DCL 85
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>pDRIVE< DCL 171

8 P01 002 BG.02/02a

Опция >pDRIVE<
DCL 2
DCL 4
8 P01 200
8 P01 201
Номер поръчка
4.3 A
Номинален ток (терм.) @50°C 2.25 A
18 mH
10 mH
Номинална индуктивност
8W
11 W
Загуби
0.65 кг
1 кг
Тегло
103 мм
103 мм
Размер A1
60
мм
60
мм
Размер B1
50 мм
50 мм
Размер B2
95 мм
118 мм
Размер C1
60 мм
77 мм
Размер C2
51 мм
68 мм
Размер C3
Фиксиране D1
4 x ∅ 3.5 мм 4 x ∅ 3.5 мм
Клемореди
Клемореди
Свързване
2.5 мм²
2.5 мм²
Кабел към инвертора
Клеморед
Клеморед
Свързване PE
10 мм²
10 мм²

HUDH

За устройствата >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V75 съществува опцията >pDRIVE< DCL като външна
опция, която се свързва в основата на инвертора към терминалите PO и PA/+ вместо кабелното
свързване.

>pDRIVE< DCL-BOX е опция за инвертори pDRIVE< MX eco & pro от 90 kW, която трябва да бъде
монтирана на горната част на инвертора. Използвайте клемореди PO и PA/+ в горната част на честотния
инвертор за електрическо свързване с инвертора. DCL-кутията използва въздушния поток на инвертора
за охлаждане, но едновременно и увеличава степента на защита в горната част на устройството на IP31.
Каналът за охлаждащия въздух в DC кутията и в инвертора е създаден със степен на защита IP54.

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Работно напрежение
Възможност за
свръхнатоварване
Температура на средата
Температура на съхранение
Надморска височина
Съпротивление при
вибрация
Шоково съпротивление
Охлаждане
Степен на защита
Одобрение

Номер поръчка
Ном. ток (терм.) @50°C
Номинален ток (магн.)
Номинална индуктивност
Загуби
Тегло
Размер A1
Размер A2
Размер B1
Фиксиране D1

Обща техническа информация опция >pDRIVE< DCL-BOX
400...850 V DC

125 % за 60 сек. на 10 мин., 135 % за 2 сек
-10...+50 °C (до 60 °C със занижаване на номиналните характеристики)
-25...+70 °C
0...1000 м (до 3000 м със занижаване на номиналните характеристики)
1.5 мм при 3...13 Hz, 1 g при 13...200 Hz съобразно IEC/EN 60068-2-6
7 g за 11 ms съобразно IEC/EN 60068-2-27
задължително, посредством въздушния поток на инвертора
IP31, канал за охладения въздух IP54
CE, UR, cUR, GOST
Опция >pDRIVE< DCL-BOX
240
290
350
8 P01 210 8 P01 211 8 P01 212
243 A
290 A
351 A
380 A
471 A
558 A
210 μH
150 μH
138 μH
205 W
210 W
270 W
24 кг
32 кг
36 кг
920 мм
1022 мм
1190 мм
680 мм
782 мм
950 мм
320 мм
360 мм
340 мм
4x
4x
4x
∅ 11.5 мм ∅ 11.5 мм ∅ 11.5 мм

490
8 P01 213
486 A
760 A
105 μH
345 W
53 кг
1190 мм
950 мм
440 мм
4x
∅ 11.5 мм

570
8 P01 214
574 A
840 A
95 μH
390 W
67 кг
1190 мм
950 мм
595 мм
4x
∅ 11.5 мм

700
8 P01 215
702 A
1116 A
69 μH
495 W
67 кг
1190 мм
950 мм
595 мм
4x
∅ 11.5 мм

>pDRIVE< DCL-BOX 240 до DCL-BOX 700
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Номер поръчка
Ном. ток (терм.) @50°C
Номинален ток (магн.)
Номинална индуктивност
Загуби
Тегло
Размер A1
Размер A2
Размер B1
Фиксиране D1

Опция >pDRIVE< DCL-BOX
860
1160
8 P01 216
8 P01 217
861 A
1160 A
1260 A
1884 A
63 μH
37.5 μH
625 W
700 W
105 кг
115 кг
1390 мм
1390 мм
1150 мм
1150 мм
2 x 445 мм
2 x 445 мм
8x ∅ 11.5 мм
8x ∅ 11.5 мм

1400
8 P01 218
1404 A
2232 A
34.5 μH
920 W
135 кг
1390 мм
1150 мм
2 x 560 мм
8x ∅ 11.5 мм

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

>pDRIVE< DCL-BOX 860 до DCL-BOX 1400
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Линеен дросел NDU
Опцията >pDRIVE< NDU може да се използва, за да се намалят
токовите хармоници в мрежата.

За >pDRIVE< MX eco 4V & pro 4V тази опция съществува от 15 kW. Инверторите могат да бъдат
свързани към стандартни индустриални мрежи без допълнителни функции.
Обикновено, устройствата с по-малка мощност се управляват от захранване на мрежата с ниска
мощност на к.с.
Устройствата с мощностен обхват 18.5...75 kW имат DC вграден дросел като по този начин са
подходящи за по-високи мощности на к.с. в мрежата до 22 kA.
От 90 kW инверторите са предназначени за работа на трансформатор със съответната мощност. При
мрежи с висока мощност на к.с., е абсолютно необходим външен дросел и винаги се препоръчва
използването му, с цел да се намалят токовите хармоници.
Опцията >pDRIVE< NDU съществува за всички >pDRIVE< MX pro 6V. Инверторите могат да бъдат
свързани към стандартни индустриални мрежи без допълнителни функции.
Обикновено, устройствата с малка мощност работят с мрежово захранване с ток на к.с.

HUDH

Устройствата с мощностен обхват до 75/90 kW имат вграден DC предпазител и са подходящи за повисоки мощности на к.с. на мрежата до 22 kA.
От MX pro 6V90/110 инверторите са предназначени за работа на трансформатор със съответната
мощност. При мрежи с висока мощност на к.с., е абсолютно необходим външен дросел и винаги се
препоръчва използването му, с цел да се намалят токовите хармоници.
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Необходимо е използване на опция >pDRIVE< NDU:
− в случай на използване на инверторите в жилищни среди
− ако няколко инвертора са с общо захранване на мрежата
− ако системите за коригиране фактор мощност могат да се пренатоварват посредством инвертора
− ако инверторът се управлява посредством генератор
− ако захранването на мрежата е несиметрично ≥ 1.8 %
− в случай на ток в мрежата на к.с. при захранването на инвертора до 100 kA
− в случай на >pDRIVE< MX eco 4V & pro 4V от 90 kW, ако употребата на DCL кутия не е възможно
поради липса на място

При пълно натоварване спада в напрежението при дросела не може да се балансира повече от
инвертора, което означава, че напрежението на изхода е с до 3 % по-малко от напрежението в
мрежата срещу дросела.
Моля, използвайте разпределителната таблица за избор на опцията >pDRIVE< NDU подходяща
за избрания инвертор.
− MX eco 4V: стр. 71 ff
− MX pro 4V: стр. 128 ff
− MX pro 6V: стр. 181 ff

Разпределението на мощността включва понижаването на тока съобразно съответната
максимална температура на средата на инверторите.
Опцията >pDRIVE< NDU е свързана към мрежата на инвертора. Линейните дросели могат да се
монтират на всяка позиция. При всички случаи се погрижете за осигуряване на добра вентилация.
Инсталирането на монтажната стена е също възможно посредством скоби.
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Работно напрежение
Номинална честота
Възможност за
свръхнатоварване
Температура на средата
Температура на съхранение
Надморска височина
Съпротивление при
вибрация
Шоково съпротивление
Степен на защита
Одобрение
Свързване

Обща техническа информация
3AC 380 V -15 % ... 690 V +10 %
50/60 Hz ±5 %
NDU 40...160: 150 % за 60 сек. на 10 мин. 200 % за 2 сек.
NDU 195...760: 125 % за 60 сек. на 10 мин. 135 % за 2 сек.
-10...+50 °C (до 60 °C със занижаване на номиналните характеристики)
-40...+70 °C
0...1000 м (до 3000 м със занижаване на номиналните характеристики)
1.5 мм при 3...13 Hz, 1 g при 13...200 Hz съобразно IEC/EN 60068-2-6

15 g за 11 мсек. съобразно IEC/EN 60068-2-27
IP00
CE, UR, cUR, GOСЕК.T
използване на свързващи скоби

H1
[A]

Хармоници при номинално натоварване [%]
H5

H7

H11 H13 H17 H19 H23 H25 H29 H31 H35 H37 H41 H43 H47 H49 THD

4V15
15 22 28.5
4V18
18.5 22 33.8
4V22
22 22 40.0
4V30
30 22 53.0
4V37
37 22 65.6
4V45
45 22 78.7
4V55
55 22 96.2
4V75
75 22 131
4V90
90 35 159
4V110
110 35 194
4V132
132 35 231
4V160
160 50 279
4V200
200 50 347
4V250
250 50 428
4V315
315 50 543
4V355
355 50 612
4V400
400 50 683
4V500
500 50 858
4V630
630 50 1072
12-импулсно изправяне
4V500
500 50 793
4V630
630 50 995

25.9
31.6
37.3
49.9
61.6
74.3
90.4
124
147
178
213
257
319
398
501
564
634
791
992

40.8
33.6
34.4
31.5
32.2
31.3
32.5
30.3
37.2
38.5
37.7
38.1
37.8
35.8
37.5
37.9
36.1
37.6
36.8

15.8
10.7
12.1
9.73
10.2
9.29
10.4
8.81
12.8
13.8
13.1
13.5
13.2
11.6
13.2
13.3
11.8
13.0
12.3

7.34
7.13
7.37
7.05
7.09
6.73
7.09
6.48
6.97
6.99
7.03
6.96
6.97
6.70
6.93
6.91
6.68
6.89
6.86

0
0

5.41 3.25 0
5.59 3.23 0

216 | Опции

791 0
992 0

3.80
3.56
3.78
3.67
3.66
3.51
3.66
3.52
3.34
3.32
3.33
3.31
3.31
3.24
3.30
3.30
3.21
3.28
3.24

3.26
3.12
3.40
3.10
3.09
2.75
3.12
2.56
2.96
3.00
2.97
2.96
2.95
2.72
2.93
2.94
2.73
2.90
2.85

1.96
2.09
2.27
2.26
2.17
2.09
2.18
1.99
1.91
1.89
1.88
1.89
1.90
1.89
1.88
1.87
1.88
1.87
1.89

1.85
1.54
1.89
1.55
1.49
1.33
1.56
1.19
1.48
1.54
1.52
1.51
1.48
1.31
1.46
1.46
1.31
1.44
1.40

1.33
1.36
1.51
1.41
1.37
1.23
1.40
1.14
1.24
1.26
1.25
1.23
1.23
1.19
1.24
1.22
1.19
1.23
1.21

1.11
0.87
1.10
0.83
0.85
0.74
0.86
0.68
0.81
0.87
0.83
0.82
0.82
0.73
0.80
0.81
0.73
0.79
0.77

0
0

0.89 0.81 0
0.93 0.88 0

0.98
0.87
1.02
0.82
0.83
0.72
0.86
0.63
0.81
0.83
0.83
0.82
0.82
0.73
0.80
0.81
0.73
0.79
0.77

0.73
0.62
0.68
0.58
0.57
0.56
0.56
0.55
0.53
0.55
0.53
0.55
0.53
0.51
0.52
0.52
0.51
0.52
0.51

0.73
0.58
0.68
0.54
0.54
0.47
0.54
0.45
0.53
0.55
0.53
0.55
0.53
0.46
0.52
0.52
0.47
0.52
0.50

0.54
0.51
0.51
0.48
0.47
0.45
0.45
0.42
0.43
0.43
0.43
0.41
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
0.40
0.40

0
0

0.45 0.40 0
0.47 0.40 0

0.54
0.45
0.49
0.41
0.40
0.39
0.39
0.38
0.37
0.38
0.36
0.38
0.37
0.34
0.37
0.36
0.33
0.36
0.35

0.43
0.45
0.42
0.39
0.39
0.35
0.37
0.31
0.35
0.34
0.33
0.33
0.33
0.32
0.34
0.32
0.31
0.33
0.33

0.43
0.40
0.38
0.35
0.34
0.33
0.33
0.30
0.30
0.29
0.29
0.27
0.29
0.28
0.28
0.27
0.28
0.28
0.27

44.7
36.5
37.7
34.2
35.0
33.8
35.4
32.6
40.4
41.8
40.9
41.4
41.0
38.6
40.8
41.1
38.9
40.7
39.8

0
0

0.23 0.21 6.46
0.23 0.22 6.62

8 P01 002 BG.02/02a

IN
>pDRIVE< PN Icc
MX eco
[kW] [kA] [A]

HUDH

Типични токови хармоници, ако се използва линеен дросел >pDRIVE< NDU при 400 V, 50 Hz

HUDH
8 P01 002 BG.02/02a

IN
>pDRIVE< PN Icc
MX pro
[kW] [kA] [A]

H1
[A]

Хармоници при номинално натоварване [%]
H5

H7

H11 H13 H17 H19 H23 H25 H29 H31 H35 H37 H41 H43 H47 H49 THD

4V15
15 22 28.5
4V18
18.5 22 33.8
4V22
22 22 40.0
4V30
30 22 53.0
4V37
37 22 65.6
4V45
45 22 78.7
4V55
55 22 96.2
4V75
75 22 131
4V90/110 110 35 194
4V110/132 132 35 231
4V132/160 160 50 279
4V160/200 200 50 347
4V200/250 250 50 428
4V250/315 315 50 543
4V315/400 400 50 683
4V400/500 500 50 858
4V500/630 630 50 1072
12-импулсно изправяне
4V400/500 500 50 793
4V500/630 630 50 995

25.9
31.6
37.3
49.9
61.6
74.3
90.4
124
178
213
257
319
398
501
634
791
992

40.8
33.6
34.4
31.5
32.2
31.3
32.5
30.3
38.5
37.7
38.1
37.8
35.8
37.5
36.1
37.6
36.8

15.8
10.7
12.1
9.73
10.2
9.29
10.4
8.81
13.8
13.1
13.5
13.2
11.6
13.2
11.8
13.0
12.3

7.34
7.13
7.37
7.05
7.09
6.73
7.09
6.48
6.99
7.03
6.96
6.97
6.70
6.93
6.68
6.89
6.86

0
0

5.41 3.25 0
5.59 3.23 0

791 0
992 0

3.80
3.56
3.78
3.67
3.66
3.51
3.66
3.52
3.32
3.33
3.31
3.31
3.24
3.30
3.21
3.28
3.24

3.26
3.12
3.40
3.10
3.09
2.75
3.12
2.56
3.00
2.97
2.96
2.95
2.72
2.93
2.73
2.90
2.85

1.96
2.09
2.27
2.26
2.17
2.09
2.18
1.99
1.89
1.88
1.89
1.90
1.89
1.88
1.88
1.87
1.89

1.85
1.54
1.89
1.55
1.49
1.33
1.56
1.19
1.54
1.52
1.51
1.48
1.31
1.46
1.31
1.44
1.40

1.33
1.36
1.51
1.41
1.37
1.23
1.40
1.14
1.26
1.25
1.23
1.23
1.19
1.24
1.19
1.23
1.21

1.11
0.87
1.10
0.83
0.85
0.74
0.86
0.68
0.87
0.83
0.82
0.82
0.73
0.80
0.73
0.79
0.77

0
0

0.89 0.81 0
0.93 0.88 0

0.98
0.87
1.02
0.82
0.83
0.72
0.86
0.63
0.83
0.83
0.82
0.82
0.73
0.80
0.73
0.79
0.77

0.73
0.62
0.68
0.58
0.57
0.56
0.56
0.55
0.55
0.53
0.55
0.53
0.51
0.52
0.51
0.52
0.51

0.73
0.58
0.68
0.54
0.54
0.47
0.54
0.45
0.55
0.53
0.55
0.53
0.46
0.52
0.47
0.52
0.50

0.54
0.51
0.51
0.48
0.47
0.45
0.45
0.42
0.43
0.43
0.41
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
0.40

0
0

0.45 0.40 0
0.47 0.40 0

0.54
0.45
0.49
0.41
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.36
0.38
0.37
0.34
0.37
0.33
0.36
0.35

0.43
0.45
0.42
0.39
0.39
0.35
0.37
0.31
0.34
0.33
0.33
0.33
0.32
0.34
0.31
0.33
0.33

0.43
0.40
0.38
0.35
0.34
0.33
0.33
0.30
0.29
0.29
0.27
0.29
0.28
0.28
0.28
0.28
0.27

44.7
36.5
37.7
34.2
35.0
33.8
35.4
32.6
41.8
40.9
41.4
41.0
38.6
40.8
38.9
40.7
39.8

0
0

0.23 0.21 6.46
0.23 0.22 6.62

Типични токови хармоници, ако се използва линеен дросел >pDRIVE< NDU при 690 V, 50 Hz
IN
>pDRIVE< PN Icc
MX pro
[kW] [kA] [A]

H1
[A]

Хармоници при номинално натоварване [%]
H5

H7

H11 H13 H17 H19 H23 H25 H29 H31 H35 H37 H41 H43 H47 H49 THD

6V2,2/3,0 3.0 22 5.2
6V3,0/4,0 4.0 22 6.2
6V4,0/5,5 5.5 22 8.2
6V5,5/7,5 7.5 22 10.6
6V7,5/11
11 22 13.4
6V11/15
15 22 17.3
6V15/18
18.5 22 21.7
6V18/22
22 22 24.1
6V22/30
30 22 30.7
6V30/37
37 22 38.9
6V37/45
45 22 47.9
6V45/55
55 22 54.5
6V55/75
75 22 73.2
6V75/90
90 22 91.7
6V90/110 110 28 117
6V110/132 132 28 137
6V132/160 160 35 163
6V160/200 200 35 199
6V200/250 250 35 257
6V250/315 315 35 317
6V315/400 400 35 394
6V400/500 500 35 504
6V500/630 630 35 616
6V630/800 800 42 775
12-импулсно изправяне
6V400/500 500 35 462
6V500/630 630 35 574
6V630/800 800 42 732

3.7
4.5
6.2
8.3
11.1
15.2
19.6
22.1
28.6
35.2
44.2
50.8
68.7
85.0
103
124
149
186
230
291
367
460
572
730

75.8
73.7
70.1
66.0
56.9
47.0
41.0
38.8
34.7
41.5
37.4
35.3
33.0
36.1
46.8
43.2
39.7
36.2
44.2
39.7
35.9
40.7
37.0
33.4

56.6
53.2
47.7
42.6
34.8
25.4
19.6
17.5
13.7
19.3
15.4
13.6
12.0
14.5
21.8
18.1
14.9
11.7
19.2
14.9
11.4
15.9
12.1
9.63

20.7
17.1
12.5
9.34
7.88
7.91
7.87
7.82
7.67
7.98
7.82
7.69
7.58
7.65
7.52
7.33
7.24
6.75
7.40
7.20
6.72
7.31
7.01
6.36

460
572
730

0
0
0

0
0
0

5.87 3.29 0
5.85 3.28 0
5.85 3.24 0

10.5
8.90
7.92
8.06
7.19
5.48
4.64
4.40
4.12
4.54
4.08
3.94
3.97
4.05
4.45
3.72
3.31
3.16
3.96
3.28
3.14
3.44
3.15
3.14

7.96
7.51
6.27
4.75
4.05
4.07
4.03
3.99
3.83
3.95
3.82
3.70
3.64
3.78
3.35
3.32
3.08
2.78
3.32
3.11
2.73
3.21
2.94
2.43

6.54
5.54
4.05
3.44
3.10
2.64
2.51
2.50
2.51
2.37
2.35
2.35
2.43
2.41
2.05
1.83
1.89
1.83
1.90
1.90
1.81
1.89
1.82
1.82

3.40
3.31
3.25
2.71
2.57
2.56
2.49
2.43
2.23
2.38
2.22
2.09
2.01
2.19
1.92
1.77
1.61
1.33
1.84
1.63
1.29
1.71
1.43
1.08

3.35
3.25
2.69
2.14
1.84
1.73
1.73
1.73
1.71
1.61
1.61
1.59
1.60
1.65
1.16
1.14
1.18
1.14
1.17
1.19
1.14
1.21
1.16
1.05

2.46
2.02
1.80
1.62
1.80
1.76
1.65
1.58
1.37
1.55
1.38
1.25
1.16
1.34
1.16
1.03
0.85
0.72
1.11
0.90
0.69
0.97
0.77
0.63

0
0
0

0.97 0.94 0
0.97 0.94 0
1.00 0.96 0

1.93
1.82
1.77
1.56
1.29
1.28
1.28
1.26
1.18
1.19
1.15
1.09
1.06
1.15
0.89
0.86
0.85
0.72
0.86
0.85
0.69
0.88
0.73
0.59

1.79
1.58
1.18
1.01
1.33
1.27
1.14
1.06
0.86
1.05
0.88
0.77
0.70
0.84
0.75
0.63
0.52
0.46
0.68
0.56
0.46
0.60
0.49
0.46

1.54
1.26
1.14
1.19
0.99
1.00
0.97
0.93
0.81
0.89
0.82
0.75
0.69
0.80
0.60
0.57
0.52
0.42
0.61
0.56
0.42
0.57
0.44
0.37

1.16
1.15
0.92
0.67
1.02
0.93
0.80
0.72
0.56
0.72
0.58
0.51
0.47
0.55
0.49
0.42
0.35
0.36
0.46
0.39
0.35
0.40
0.37
0.35

0
0
0

0.49 0.41 0
0.49 0.41 0
0.49 0.40 0

1.16
1.04
0.80
0.94
0.79
0.79
0.73
0.68
0.55
0.67
0.58
0.51
0.46
0.55
0.46
0.39
0.35
0.29
0.46
0.39
0.29
0.41
0.28
0.28

0.89
0.80
0.74
0.51
0.80
0.70
0.57
0.50
0.40
0.51
0.41
0.38
0.38
0.40
0.33
0.27
0.28
0.27
0.31
0.29
0.27
0.31
0.30
0.24

0.80
0.80
0.63
0.74
0.65
0.63
0.55
0.50
0.39
0.51
0.41
0.36
0.34
0.39
0.32
0.27
0.24
0.22
0.31
0.27
0.23
0.28
0.22
0.22

98.1
93.6
86.6
80.0
67.8
54.7
46.8
43.9
38.8
47.1
41.8
39.2
36.6
40.3
52.6
47.7
43.3
39.0
49.1
43.3
38.6
44.7
39.9
35.6

0
0
0

0.24 0.24 6.90
0.24 0.24 6.88
0.25 0.24 6.87

Опции | 217

Опция >pDRIVE<
NDU 10
NDU 23

NDU 40

Номер поръчка

8 P01 238

8 P01 239

8 P01 220 8 P01 221 8 P01 222 8 P01 223 8 P01 224 8 P01 236 8 P01 225

Ном. ток (темп.)
@40°C
Ном. ток (магн.)
Номинална
диелектрич.
проницаемост
Загуби
Тегло

10.5 A

23 A

40 A

70 A

100 A

160 A

195 A

230 A

235 A

20 A
2.8 mH

44 A
1.3 mH

78 A
739 µH

130 A
454 µH

180 A
350 µH

320 A
220 µH

370 A
155 µH

405 A
230 µH

445 A
120 µH

18 W
3 кг

27 W
6.3 кг

120 W
21 кг

140 W
24 кг

185 W
25 кг

220 W
28 кг

230 W
30 кг

330 W
79 кг

240 W
35 кг

Размер A1
Размер A2
Размер A3

147 мм
104 мм

175 мм
132 мм

−
125 мм
100 мм
65 мм
8 мм
45 мм
5 x 8 мм

−
155 мм
130 мм
90 мм
10 мм
56 мм
8 x 12 мм

240 мм
205 мм
180 мм

240 мм
205 мм
180 мм

240 мм
205 мм
180 мм

305 мм
275 мм
240 мм

330 мм
300 мм
260 мм

440 мм
400 мм
340 мм

380 мм
350 мм
300 мм

180 мм
100 мм
100 мм
90 мм
60 мм

180 мм
100 мм
140 мм
130 мм
80 мм

180 мм
100 мм
170 мм
160 мм
100 мм

280 мм
200 мм
210 мм
200 мм
125 мм

280 мм
200 мм
210 мм
200 мм
125 мм

385 мм
300 мм
265 мм
245 мм
150 мм

320 мм
225 мм
210 мм
200 мм
150 мм

Свързване PE

Клеморед
Клеморед
макс. 4 мм2 макс. 10 мм2
M4
M4
Опция >pDRIVE<
NDU 280 NDU 315

NDU 160

NDU 195

NDU 230

NDU 235

∅ 7 мм

∅ 7 мм

∅ 7 мм

∅ 9 мм

∅ 9 мм

∅ 13 мм

∅ 9 мм

∅ 7 мм

∅ 7 мм

∅ 9 мм

∅ 9 мм

∅ 11 мм

∅ 13 мм

∅ 11 мм

M6

M6

M8

M10

M10

M12

M10

NDU 620

NDU 650

NDU 365

NDU 450

NDU 475

NDU 540

NDU 760

Номер поръчка 8 P01 226 8 P01 227 8 P01 228 8 P01 237 8 P01 230 8 P01 231 8 P01 232 8 P01 233

8 P01 234

Ном. ток (темп.)
@40°C
Ном. ток (магн.)
Номинална
диелектрич.
проницаемост
Загуби
Тегло

280 A

315 A

365 A

450 A

475 A

540 A

620 A

650 A

760 A

530 A
98 µH

570 A
85 µH

685 A
66 µH

770 A
100 µH

850 A
60 µH

1025 A
38 µH

1180 A
26 µH

1150 A
38 µH

1350 A
32 µH

260 W
40 кг

280 W
46 кг

280 W
43 кг

495 W
90 кг

320 W
70 кг

320 W
55 кг

320 W
60 кг

320 W
62 кг

450 W
82 кг

Размер A1
Размер A2
Размер A3
Размер B1
Размер B2
Размер C1
Размер C2
Размер C3
Фиксиране D1

380 мм
350 мм
300 мм
320 мм
225 мм
210 мм
200 мм
150 мм

380 мм
350 мм
300 мм
320 мм
225 мм
210 мм
200 мм
150 мм

380 мм
350 мм
300 мм
320 мм
225 мм
250 мм
230 мм
150 мм

440 мм
400 мм
340 мм
385 мм
300 мм
305 мм
295 мм
190 мм

380 мм
350 мм
300 мм
320 мм
225 мм
250 мм
230 мм
150 мм

380 мм
350 мм
300 мм
320 мм
225 мм
250 мм
230 мм
150 мм

380 мм
350 мм
300 мм
320 мм
225 мм
250 мм
230 мм
150 мм

440 мм
400 мм
310 мм
360 мм
300 мм
250 мм
230 мм
150 мм

440 мм
400 мм
340 мм
385 мм
300 мм
275 мм
250 мм
125 мм

∅ 9 мм

∅ 9 мм

∅ 11 мм

∅ 13 мм

∅ 11 мм

∅ 11 мм

∅ 13 мм

∅ 13 мм

∅ 13 мм

Свързване D2

∅ 11 мм
M10

∅ 11 мм
M10

∅ 13 мм
M12

∅ 13 мм
M12

∅ 13 мм
M12

∅ 13 мм
M12

∅ 13 мм
M12

2x ∅13мм
M12

2x ∅13мм
M12

Свързване PE

>pDRIVE< NDU 10 ... 23
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>pDRIVE< NDU 40 ... 760

HUDH

Свързване D2

NDU 100

8 P01 002 BG.02/02a

Размер B1
Размер B2
Размер C1
Размер C2
Размер C3
Фиксиране D1

NDU 70

Филтър за токови хармоници HF
Като се използва филтър за хармоници, токовите хармоници в
мрежата, които се получават в резултат от работата на инвертора
силно се потискат. Общите токови хармоници намаляват при
>pDRIVE< HF-A филтри съобразно долупосочените стойности.
Използването на опцията >pDRIVE< HF е препоръчителнo особено
за задвижвания в жилищни среди.
Опцията >pDRIVE< HF е свързана към мрежата на инвертора.
Филтрите за токови хармоници в мрежата >pDRIVE< HF са оборудвани с вграден температурен сензор
(термоконтактът се отваря при свръхнатоварване). Това трябва да бъде включено или във веригата за
съобщения за грешки на цялото задвижване или в инвертора (напр. цифров вход за "Външна грешка").
Филтрите >pDRIVE< HF са оборудвани с вентилатор за принудително охлаждане. Захранването се
осъществява вътрешно от използваното напрежение на мрежата.

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Включването на функцията "Управление на линеен контактор" и монтирането на линеен
контактор срещу филтъра за токови хармоници в мрежата е силно препоръчително. По този
начин се избягва поглъщането на реактивна мощност, когато инверторът е заключен.
Допълнителната употреба на DC дросел >pDRIVE< DCL или линеен дросел >pDRIVE< NDU ще
намали допълнително токовите хармоници.

Използвайте разпределителната таблица на стр. 71 или 128 за избор на опция >pDRIVE< HF
подходяща за избрания инвертор.
Подробна информация за монтажа на филтъра за токови хармоници в мрежата можете да
намерите в Инструкции за планиране и монтиране на филтри >pDRIVE< HF. Те съдържат
подробни примери за свързване и информация за електрическата мрежа.

Филтрите >pDRIVE< HF не са предназначени за незаземени (IT) мрежи!
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ICC
[kA]

MX eco 4V4,0
MX eco 4V5,5
MX eco 4V7,5
MX eco 4V11
MX eco 4V15
MX eco 4V18
MX eco 4V22
MX eco 4V30
MX eco 4V37
MX eco 4V45
MX eco 4V55
MX eco 4V75
MX eco 4V90
MX eco 4V110
MX eco 4V132
MX eco 4V160
MX eco 4V200
MX eco 4V250
MX eco 4V315
MX eco 4V355
MX eco 4V400
MX eco 4V500
MX eco 4V630

5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
35
35
35
50
50
50
50
50
50
50
50

MX pro 4V4,0
MX pro 4V5,5
MX pro 4V7,5
MX pro 4V11
MX pro 4V15
MX pro 4V18
MX pro 4V22
MX pro 4V30
MX pro 4V37
MX pro 4V45
MX pro 4V55
MX pro 4V75
−
MX pro 4V90/110
MX pro 4V110/132
MX pro 4V132/160
MX pro 4V160/200
MX pro 4V200/250
MX pro 4V250/315
−
MX pro 4V315/400
MX pro 4V400/500
MX pro 4V500/630

Общи хармоници THDI
>pDRIVE< HF-A +
>pDRIVE< HF-A
>pDRIVE< DCL
22 %
11 %
22 %
12 %
22 %
12 %
21 %
12 %
21 %
12 %
15 %
11 %
15 %
12 %
14 %
11 %
13 %
10 %
13 %
9%
11 %
8%
14 %
10 %
19 %
9%
20 %
9%
16 %
9%
20 %
9%
19 %
9%
20 %
9%
18 %
9%
17 %
8%
20 %
8%
15 %
8%
15 %
8%

>pDRIVE< HF-A +
>pDRIVE< NDU
−
−
−
−
12 %
10 %
11 %
10 %
10 %
7%
7%
9%
9%
9%
8%
8%
10 %
9%
8%
8%
8%
8%
9%

Посочените стойности допускат максимално отклонение на мрежовото напрежение от 2 %.

>pDRIVE< HF-A:

>pDRIVE< HF-A + >pDRIVE< NDU:
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>pDRIVE< HF-A + >pDRIVE< DCL:
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>pDRIVE< честотен инвертор

HUDH

Типични токови хармоници, когато използваме >pDRIVE< HF-A филтри за хармоници при 400V, 50Hz:

Работно напрежение
Честота на мрежата

Обща техническа информация за опция>pDRIVE< HF
за 3AC 380 V -15 % ... 415 V +10 %; заTT, TN мрежи
50 Hz ±5 %

Възможност за
свръхнатоварване

150 % за 60 сек. на 10 мин., 165 % за 2 сек.

Ефективност

98.5...99.5 %

cos ϕ

0.85 капацитивен при 75 % IN
0.95 капацитивен при 100 % IN
1.0 капацитивен при 150 % IN

Сигнал на изхода

отваря се при "термично свръхнатоварване"; 250 V AC, 10 A макс.

Температура на средата

+5...+40°C, до 55°C със занижаване на номиналните характеристики от
3 % на 1°C

Температура на съхранение -25...+70°C

1000 м, до 4000 м със занижаване на номиналните характеристики от 5
% на 1000 м

Клас влажност

F без кондензация (5...85% сравнителна влажност ) съобразно 3K3

Степен на замърсеност

2

Охлаждане

принудително, посредством монтиран вентилатор

Степен на защита

IP20

Одобрение

CE, GOST

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Надморска височина
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Опция >pDRIVE<
HF-A 4V7 HF-A 4V13 HF-A 4V18 HF-A 4V24 HF-A 4V30 HF-A 4V50 HF-A 4V70
Номер поръчка 8 P01 400

8 P01 401

8 P01 402

8 P01 403

8 P01 404

8 P01 405

8 P01 406

Номинален ток

10 A

19 A

26 A

35 A

43 A

72 A

101 A

Загуби (макс.)

110 W

205 W

280 W

380 W

460 W

780 W

1090 W

Охлаждащ
въздух

200 м3/ч

200 м3/ч

200 м3/ч

200 м3/ч

200 м3/ч

200 м3/ч

200 м3/ч

Тегло

19 кг

21 кг

22 кг

34 кг

38 кг

56 кг

69 кг

Размер A1

453 мм

453 мм

453 мм

600 мм

600 мм

840 мм

840 мм

Размер A2

−

−

−

698 мм

698 мм

938 мм

938 мм

Размер B1

165 мм

165 мм

165 мм

302 мм

302 мм

302 мм

302 мм

Размер C1

242 мм

242 мм

242 мм

220 мм

220 мм

220 мм

220 мм

Свързване

16 мм²

16 мм²

16 мм²

50 мм²

50 мм²

50 мм²

50 мм²

>pDRIVE< HF-A 4V24...4V100
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HUDH

>pDRIVE< HF-A 4V7...4V18
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Опция >pDRIVE<
HF-A 4V100 HF-A 4V125
Номер поръчка 8 P01 407

HF-A 4V150

HF-A 4V200

HF-A 4V225

HF-A 4V255

8 P01 408

8 P01 409

8 P01 410

8 P01 411

8 P01 412

Номинален ток

144 A

180 A

217 A

289 A

325 A

370 A

Загуби (макс.)

1550 W

1940 W

2340 W

3120 W

3500 W

3950 W

Охлаждащ
въздух

200 м3/ч

700 м3/ч

700 м3/ч

700 м3/ч

700 м3/ч

700 м3/ч

Тегло

97 кг

103 кг

112 кг

135 кг

155 кг

180 кг

Размер A1

840 мм

830 мм

830 мм

900 мм

900 мм

1070 мм

Размер A2

938 мм

1046 мм

1046 мм

1152 мм

1152 мм

1322 мм

Размер B1

302 мм

345 мм

345 мм

406 мм

406 мм

406 мм

Размер C1

220 мм

390 мм

390 мм

409 мм

409 мм

409 мм

Свързване

50 мм²

M12

M12

M16

M16

M16

Необходими минимални разстояния

8 P01 002 BG.02/02a
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>pDRIVE< HF-A 4V125...4V255

Опции | 223

Спирачно устройство BU
Използването на опция >pDRIVE< BU е необходимост, ако
мощността, която се връща към DC свързването по време на
спирането е по-голяма отколкото са загубите в двигателя и
инвертора или приложението изисква много кратко време за
спиране.
Спирачното устройство (вътрешно или като външна опция) се
управлява и регулира от >pDRIVE< MX pro. Ако DC свързващо
напрежение превиши регулируемата стойност при спирането, се
включва външен спирачен резистор в DC свързването като
консуматор. Спирачният резистор преобразува мощността от
топлината като по този начин предпазва от допълнително покачване
на DC линейно напрежение и изключване при свръхнапрежение.
Тази опция е необходима само за >pDRIVE< MX pro от 4V200/250 и 6V200/250; малките видове
>pDRIVE< MX pro имат вграден спирачен транзистор!

Ако спирачният резистор не отговаря на използване на характеристика при свръхнатоварване
или според местните изисквания е необходимо допълнително защитно устройство, в механизма
за изключване на мрежата трябва да се монтира термореле.

HUDH

Параметрите позволяват въвеждане на информацията за резистора като по този начин се
предпазва спирачния резистор от допълнително време за работа.

Спирачното устройство изисква следните кабели на свързване:
−

Кабел за управление (включено в доставката)

−

Захранващ кабел за вентилатора (включено в доставката)

−

Свързване между инвертора и спирачното устройство (DC клемореди BU+ и BU−)
(включено в доставката)

−

Свързване между спирачното устройство и спирачния резистор (клемореди PA и PB); макс. 50 м
Заземете спирачното устройство при болтовете маркирани с "PE" с поне 10 мм2.

Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V160/200 и >pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0…6V160/200
имат вграден спирачен транзистор. Необходимо е само да се свърже външен спирачен резистор BR и да
се активира спирачната функция.
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Ако се активира спирачната функция, тя се задейства, когато >pDRIVE< MX pro е в положение "Готов"
или "Работа", нo не и когато e в "Грешка".

При инверторите >pDRIVE< MX pro 4V200/250...4V500/630 и >pDRIVE< MX pro 6V200/250…6V630/800
спирачното устройство е създадено като спирачна опция. То се захранва, управлява и регулира от
инвертора все едно е монтирано в самото устройство. Извършването на операция без инвертора или на
устройство различно от определеното не е възможно.

HUDH

Обща техническа информация

съобразно IEC/EN 60068-2-6
Механично вибриране

8 P01 002 BG.02/02a

Шок

1.5 мм в обхват от 3...10 Hz, 0.6 г при 10...200 Hz
(3M3 съобразно IEC/EN 60721-3-3)
съобразно IEC/EN 60068-2-27
4 г за 11 ms (3M2 съобразно IEC/EN 60721-3-3)
-10...+45°C

Температура на работа

(3K3 съобразно IEC/EN 60721-3-3)
до +60°C със занижаване на номиналните характеристики

Съхранение / Температура по
-25...+70 C
време на транспортирането
Степен на защита

отстрани, предна част IP31
горна част IP20
дъно IP00

Клас среда / Влажност

Клас 3K3 съобразно IEC/EN 60721-3-3 / без кондензация, макс. 95 %
сравнителна влажност

Надморска височина

до 1000 м, над спад на мощността от 1 % на 100 м до 3000 м
Степен на замърсяване 2 съобразно EN 61800-5-1

Допустимо замърсяване

3C2 и 3S2 съобразно
EN 60721-3-3

Клас защита

Клас 1 съобразно EN 50178

Основен стандарт

Устройствата са конструирани, монтирани и тествани на базата на EN
50178.

EMC имунитет

съобразно EN 61800-3, първа и втора среда
(IEC 1000-4-2; IEC 1000-4-3; IEC 1000-4-4; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6)

EMC емисия

съобразно продуктов стандарт EN 61800-3,
първа и втора среда, категория C2, C3

Изолация

галванична изолация съобразно EN 50178 PELV
(Защитно Екстра Ниско Напрежение)

Одобрение

CE, UL, CSA, GOST
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>pDRIVE< BU 4V420

>pDRIVE< BU 4V750

Номер поръчка

8 P01 260

8 P01 261

Пикова спирачна мощност

420 kW

750 kW

Макс. непрекъсната спирачна
200 kW
мощност

400 kW

Възможната спирачна
мощност зависима от
мощността на цикъла

420 kW за 5 %
320 kW за 15 %
250 kW за 50 %

750 kW за 5 %
550 kW за 15 %
440 kW за 50 %

Продължителност на цикъла

240 сек.

240 сек.

Минимално спирачно
съпротивление

1.05 Ω

0.7 Ω

Загуби при 100% IN

550 W

1050 W

100 м /ч

600 м3/ч

Тегло

30 кг

70 кг

Монтиране

Монтиране в ляво на инвертора.
По този начин общата широчина
на устройството се увеличава на
655 мм.

Монтиране в ляво на инвертора.
Кабелите
за
свързване
за
разстояние от 110 мм към
инвертора
са
включени
в
доставката. Разстояние до 1 м е
позволено с адаптиране на DC
свързване.
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>pDRIVE< BU 4V750
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Обем охлаждащ въздух

>pDRIVE BU 4V420

3

HUDH

Типична спирачна мощност
за кранова работа

>pDRIVE< BU 6V450

>pDRIVE< BU 6V900

Номер поръчка

8 P01 278

8 P01 279

Пикова спирачна мощност

450 kW

900 kW

Макс. непрекъсната спирачна
300 kW
мощност

400 kW

Възможната спирачна
мощност зависима от
мощността на цикъла

450 kW за 5 %
400 kW за 15 %
350 kW за 50 %

900 kW за 5 %
600 kW за 15 %
500 kW за 50 %

Продължителност на цикъла

140 сек.

140 сек.

Минимално спирачно
съпротивление

2Ω

1Ω

Загуби при 100% IN

650 W
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Типична спирачна мощност
за кранова работа

1500 W

3

Обем охлаждащ въздух

600 м /ч

600 м3/ч

Тегло

70 кг

70 кг

Монтиране

Монтиране в ляво на инвертора.
Кабелите
за
свързване
за
разстояние от 110 мм към
инвертора
са
включени
в
доставката. Разстояние до 1 м е
позволено с адаптиране на DC
свързване.

Монтиране в ляво на инвертора.
Кабелите
за
свързване
за
разстояние от 110 мм към
инвертора
са
включени
в
доставката. Разстояние до 1 м е
позволено с адаптиране на DC
свързване.

>pDRIVE< BU 6V450 и BU 6V900
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Спирачен резистор BR
Спирачният резистор преобразува акумулираната мощност в
топлина по време на работата в генераторен режим, като по този
начин предпазва от допълнително покачване на DC напрежение.
Следните инвертори са подходящи за директно свързване на
спирачен резистор:
− >pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V160/200
− >pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V160/200

Външно спирачно устройство >pDRIVE< BU е необходимо за
− >pDRIVE< MX pro от 4V200/250
− >pDRIVE< MX pro от 6V200/250

Когато се свързват спирачните резистори >pDRIVE< BU към честотните инвертори, трябва да се имат
предвид следните моменти:
− Минимално спирачно съпротивление съобразно мощността на инвертора
− Максимално необходима спирачна мощност, за да се избегне изключване при претоварване
− Необходима постоянна мощност в зависимост от изискванията на приложението
− Правилно настройване на параметрите, за да се защити резистора

Спирачните резистори BR 200R до BR 30R предпазват инвертора, спирачното устройство и
кабелите. В случай на претоварване, става вътрешно захранване (както с предпазител). След
това трябва да се замени спирачния резистор.
Спирачните резистори BR 200R до BR 30R са конструирани да бъдат с въздушно самоохлаждане
при вертикален монтаж (или хоризонтален с охлаждащи вентилатори нагоре).

Свободният въздушен поток не може да бъде повлиян от други устройства или външни части!

Използвайте информация за планиране на стр. 109 ff или разпределителната таблица за избор
на >pDRIVE< BR:
− MX pro 4V: стр. 128 ff
− MX pro 6V: стр. 181 ff
Обща техническа информация
Работно напрежение макс. 1100 V DC
Конструкция

BR 200R, BR 120R, BR 50R, BR 30R:
компактни резистори (споени)
BR 15R … BR 2R1:
Фиксирани резистори със стоманена решетка в метална кутия

Одобрение

CE, CURUL, GOST
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Температурата на повърхността на резистора може да достигне до 250°C. От тук следва, че той
трябва да бъде монтиран на незапалим материал.

HUDH

− Монтиране на допълнително термореле, ако е необходимо

Номер поръчка

Опция >pDRIVE<
BR 200R *)
BR 120R
8 P01 262
8 P01 263

BR 50R
8 P01 264

BR 30R
8 P01 265

Съпротивление

200 Ω

50 Ω

30 Ω

Постоянна мощност

0.25 kW

1.0 kW

1.5 kW

2.0 kW

Пикова мощност @ 680 V DC

2.3 kW

3.9 kW

9.3 kW

15.4 kW

Пикова мощност @ 785 V DC

3.1 kW

5.1 kW

12.3 kW

20.5 kW

Пикова мощност @ 975 V DC

−

7.9 kW

19.0 kW

31.7 kW

Пикова мощност @ 1075 V DC −
Мощност на цикъла при
120 сек. цикъл
6/5/−/−%
@680V / 785V / 975V / 1075V
Зададена стойност на
1.1 A
терморелето
Степен на защита
IP65

9.6 kW

23.1 kW

38.5 kW

18 / 13 / 8 / 6 %

10 / 7 / 5 / 4 %

8/6/4/3%

2.9 A

5.5 A

8.2 A

IP66

IP66

IP66

Размер A1

-

260 мм

410 мм

610 мм

Размер A2

-

28 мм

78 мм

178 мм

Размер A3

-

120 Ω

HUDH

2

Свързване напречно сечение 1,5 мм
Свързване
Кабел 1.5 мм2
Дължина: 500 мм
Тегло
0.6 кг.

110 мм

160 мм

160 мм

2

2

2,5 мм2

2,5 мм

2,5 мм

Клеморед
макс. 2.5 мм2

Клеморед
макс. 2.5 мм2

Клеморед
макс. 2.5 мм2

3.0 кг.

5.5 кг.

9.0 кг.

*) само за MX pro 4V
>pDRIVE< BR 120R … 30R
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>pDRIVE< BR 200R
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Съпротивление

15 Ω

Постоянна мощност

8.5 kW

Пикова мощност @ 680 V DC

31 kW

Пикова мощност @ 785 V DC

BR 10R
8 P01 268

BR 8R
8 P01 269

12 Ω

10 Ω

8Ω

4.0 kW

14 kW

7.0 kW

39 kW

46 kW

58 kW

41 kW

51 kW

62 kW

77 kW

Пикова мощност @ 975 V DC

63 kW

79 kW

95 kW

119 kW

Пикова мощност @ 1075 V DC

77 kW

96 kW

116 kW

144 kW

Мощност на цикъла при 120 сек. цикъл
@680V / 785V / 975V / 1075V
Зададена стойност на терморелето

19 / 14 / 8 / 6 % 6 / 4 / 3 / 2 %

22 / 15 / 9 / 7 % 7 / 5 / 3 / 3 %

24 A

18 A

37 A

30 A

Степен на защита

IP23

IP23

IP23

IP23

Размер A1

520 мм

520 мм

520 мм

520 мм

Размер B1

595 мм

395 мм

795 мм

395 мм

Размер B2

570 мм

370 мм

770 мм

370 мм

2

2

2

6 мм2

Свързване напречна секция

6 мм

Свързване D1

M8

M6

M8

M6

Тегло

32 кг

23 кг

48 кг

26 кг

16 мм

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< BR 15R...2R1

4 мм

HUDH

Номер поръчка

Опция >pDRIVE<
BR 15R
BR 12R
8 P01 266
8 P01 267
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BR 3R3
8 P01 272

BR 2R1
8 P01 273

Съпротивление

6Ω

3.5 Ω

3.3 Ω

2.1 Ω

Постоянна мощност

22 kW

22 kW

44 kW

66 kW

Пикова мощност @ 680 V DC

77 kW

132 kW

140 kW

220 kW

Пикова мощност @ 785 V DC

103 kW

176 kW

187 kW

293 kW

Пикова мощност @ 975 V DC

158 kW

272 kW

288 kW

453 kW

Пикова мощност @ 1075 V DC

193 kW

330 kW

350 kW

550 kW

Мощност на цикъла при 120 сек. цикъл
@680V / 785V / 975V / 1075V
Зададена стойност на терморелето

20 / 14 / 8 / 7 % 10 / 7 / 5 / 4 %

23 / 16 / 9 / 8 % 21 / 15 / 9 / 7 %

60 A

79 A

115 A

177 A

Степен на защита

IP23

IP23

IP23

IP23

Размер A1

520 мм

520 мм

770 мм

1100 мм

Размер B1

995 мм

995 мм

995 мм

995 мм

Размер B2

970 мм

970 мм

970 мм

970 мм

2

2

2

95 мм2

Свързване напречна секция

16 мм

Свързване D1

M8

M8

M10

M10

Тегло

61 кг

61 кг

101 кг

138 кг

16 мм

50 мм

>pDRIVE< BR 15R...2R1

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Номер поръчка

Опция >pDRIVE<
BR 6R
BR 3R5
8 P01 270
8 P01 271
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Съпротивление

24 Ω

Постоянна мощност

12 kW

Пикова мощност @ 680V DC
Пикова мощност @ 785 V DC

BR 4R2
8 P01 276

BR 4R
8 P01 277

22 Ω

4,2 Ω

4,0 Ω

7,0 kW

66 kW

34 kW

19 kW

21 kW

110 kW

116 kW

26 kW

28 kW

147 kW

154 kW

43 kW

226 kW

238 kW
289 kW

Пикова мощност @ 975 V DC

40 kW
Пикова мощност @ 1075 V DC 48 kW
Мощност на цикъла при
55 / 38 / 22 / 17 %
120 сек. цикъл
@680V / 785V / 975V / 1075V
Зададена стойност на
48 A
терморелето
Степен на защита
IP23

53 kW

275 kW

25 / 17 / 10 / 8 %

52 / 36 / 21 / 16 % 21 / 15 / 9 / 7 %

30 A

177 A

90 A

IP23

IP23

IP23

Размер A1

520 мм

520 мм

1100 мм

770 мм

Размер B1

595 мм

395 мм

995 мм

795 мм

Размер B2

570 мм

370 мм

970 мм

770 мм

Свързване напречно сечение 16 мм
Свързване
M6
Тегло

6 мм

2

95 мм

2

35 мм2

M6

M10

M10

26 кг

138 кг

86 кг

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< BR 24R...4R

36 кг

2

HUDH

Номер поръчка

Опция >pDRIVE<
BR 24R
BR 22R
8 P01 274
8 P01 275
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Филтър на изхода на двигателя AMF
На изхода на източника на напрежение на честотния инвертор има
пулсиращо напрежение импулсна честота от 2...16 kHz (MX pro 6V:
2...6 kHz) и скоростта на изменение на изходното напрежение (slew
rate) е повече от 10 kV/μs.
Използването на опция >pDRIVE< AMF има важни предимства
свързани с безаварийната работа на задвижването:
− Намаляване напрежението на двигателя –препоръчително от
50 м, необходимо от 100 м за 400 V мрежово захранване
10 м, необходимо от 30 м за 690 V мрежово захранване
− Предпазване от вихрови токове в лагера на двигателя – от
особенна важност при голяма мощност
− Намаляване на влиянието върху другите кабели – важно, ако
не може да се осигури отделно полагане на кабелите на
двигателя

Посредством специално създадената система, спадът на напрежението при AMF е незначителен.

HUDH

Използвайте разпределителната таблица за избор на опция >pDRIVE< AMF подходяща за
избрания инвертор:
− MX eco 4V: стр. 71 ff
− MX pro 4V: стр. 128 ff

8 P01 002 BG.02/02a

− MX pro 6V: стр. 181 ff

Допълнително следете информацията на съответната гама инвертори, за да гарантирате
безпроблемна работа:
− MX eco 4V: стр. 60
− MX pro 4V: стр. 116
− MX pro 6V: стр. 169

Опцията >pDRIVE< AMF е свързана на изходната страна на инвертора към двигателя.
Филтрите >pDRIVE< AMF 215-3 до 1190-3 трябва да се инсталират вертикално, за да се осигури
достатъчно охлаждане. Спазвайте също необходимото разстояние от други устройства и други външни
части.
Обща техническа информация
Работно напрежение

3AC 0...690 V

Работна честота

0...100 Hz

Възможност за
свръхнатоварване

150 % за 60 сек. на 10 мин., 165 % за 2 сек.

Температура на средата

-10...+50 °C (до 60 °C със занижаване на номиналните
характеристики)

Температура на съхранение

-40…+70 °C

Надморска височина

0...1000 м (до 3000 м със занижаване на номиналните
характеристики)

Съпротивление при вибрация

1.5 мм при 3...13 Hz, 1 g при 13...200 Hz съобразно IEC/EN 60068-2-6

Шоково съпротивление

15 g за 11 ms съобразно IEC/EN 60068-2-27

Степен на защита

IP00, със защита при контакт

Одобрение

CE, UR, cUR, GOST
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Опция >pDRIVE<
AMF 12-1

AMF 48-1

AMF 90-1

Номер поръчка

8 P01 140

8 P01 141

8 P01 142

Номинален ток @50°C

12 A

48 A

90 A

Загуби

150 W

250 W

350 W

Тегло

3.0 кг

5.0 кг

8.5 кг

Размер A1

200 мм

235 мм

226 мм

Размер B1

190 мм

200 мм

234 мм

Размер B2

170 мм

170 мм

200 мм

Размер C1

90 мм

130 мм

126 мм

Размер C2

45 мм

48 мм

78 мм

Фиксиране D1

8 x 12 мм

8 x 12 мм

8 x 12 мм

Свързване D2

Клеморед макс. 10 мм²

Клеморед макс. 16 мм²

M8

Свързване PE

Клеморед макс. 10 мм²

Клеморед макс. 16 мм²

M8

Необходими минимални разстояния

Необходими минимални разстояния

≥100

>pDRIVE< AMF 90-1

≥100

≥100

8 P01 002 BG.02/02a

≥100

>pDRIVE< AMF 12-1 и AMF 48-1

≥100

≥100
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HUDH

>pDRIVE< AMF 12-1...90-1 имат вграден температурен сензор (термоконтактът се отваря при
температура > 125°C). Този сензор трябва да се включи към веригата за съобщения грешка на цялото
задвижване или към инвертора (напр. цифров вход за "Външна грешка").

За по-добър ефект и охлаждане >pDRIVE< AMF 215-3...1190-3 е съставен от 3 еднофазови дросела.
Всеки един трябва да се свърже с една фаза на двигателя.
Опция >pDRIVE<
AMF 215-3
AMF 320-3

AMF 480-3

AMF 760-3

AMF 1190-3

Номер поръчка

8 P01 143

8 P01 144

8 P01 145

8 P01 146

8 P01 147

Номинален ток @50°C

215 A

314 A

481 A

759 A

1188 A

Загуби

430 W

475 W

530 W

600 W

680 W

Тегло

15.5 кг

32 кг

58 кг

93 кг

120 кг

Размер A1

170 мм

210 мм

245 мм

315 мм

370 мм

Размер A2

150 мм

175 мм

225 мм

275 мм

325 мм

Размер B1

100 мм

110 мм

200 мм

210 мм

230 мм

Размер B2

75 мм

75 мм

175 мм

200 мм

200 мм

Размер C1

250 мм

250 мм

250 мм

250 мм

250 мм

Фиксиране D1

9 x 13 мм

9 x 13 мм

9 x 13 мм

9 x 13 мм

9 x 13 мм

Свързване D2

M10

M10

2 x M12

2 x M12

3 x M12

Свързване PE

M8

M8

M8

M8

M8

Необходими минимални
разстояния

≥100

8 P01 002 BG.02/02a

≥100

HUDH

>pDRIVE< AMF 215-3 и AMF 320-3

≥150

Необходими
мин. разстояния

≥150

>pDRIVE< AMF 480-3, AMF 760-3 и AMF 1190-3
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Филтрите AMF 215-3...1190-3 се състоят от три еднофазни дросела.
Подредба един върху
друг
По време на монтирането спазвайте свободното пространство отгоре и
отдолу както и необходимото минимално разстояние между трите компонента.

Подредба един до друг
≥20

≥50

≥50

≥50

≥50

≥20

≥50

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

≥50
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Синусов филтър на двигателя SMF
Използване на опцията >pDRIVE< SMF е препоръчително:
− при >pDRIVE< MX eco & pro стандартни задвижвания, за да се
предизвика почти синусоидално напрежение на двигателя. По
този начин, се възпрепятства появата на допълнителни шумове
на двигателя.
− за >pDRIVE< MX eco & pro стандартни задвижвания в мощностен
обхват ≤ 75 kW, за да се спази EMC директива в случай на
неекранирани кабели на двигателя.
− като алтернатива на опция >pDRIVE< AMF в случай на дълги
кабели на двигателя.
− за >pDRIVE< MX pro ...-MV инвертори и повишаващи
трансформатори за двигатели със средно напрежение до 6 kV.

Опцията >pDRIVE< SMF е свързана на изходната страна на
инвертора в свързването към двигателя.

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

За работа с повишаващ трансформатор > 1000 V напрежение на двигателя, опцията >pDRIVE<
SMF е абсолютно необходима.
За стандартни задвижвания използването на опцията >pDRIVE< SMF е разрешена само в
комбинация с метод на управление "V/f" !
Задайте параметър B3.40 "Изход филтър" на инвертора "2 .. Синус филтър" за работа с опция
>pDRIVE< SMF. По този начин, честотата на прескачане е фиксиран на 4 kHz. Затова трябва да
се предвиди намаляване на мощността или на макс. температура на средата за устройствата MX
eco & pro.
Освен това, имайте предвид намаленото напрежение на изхода поради спада в напрежението на
синусовия филтър на двигателя.
Използвайте разпределителната таблица за избор на опция >pDRIVE< SMF подходяща за
избрания инвертор.
− MX eco 4V: стр. 71 ff
− MX pro 4V: стр. 128 ff
− MX pro 6V: стр. 181 ff

Допустимите дължини на кабелите на двигателя са дадени в таблиците на следните страници:
− MX eco 4V: стр. 60
− MX pro 4V: стр. 116
− MX pro 6V: стр. 169
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Обща техническа информация

MX eco & pro 4V: 3AC 0...480 V
MX pro 6V:
3AC 0...690 V

Работно напрежение
Работна честота

0...100 Hz

Честота на импулси

>pDRIVE< MX eco & pro:
>pDRIVE< MX pro ...-MV:

4 kHz (необходимо е да се направи
съответната настройка на инвертора)
3 kHz (400 V), 2.5 kHz (690 V)

Възможност за претоварване

150 % за 60 сек. на 10 мин., 165 % за 2 сек.

Спад в напрежението

прибл. 10 %

Температура на средата

+5...+50 °C (до 55 °C със занижаване на номиналните
характеристики)

Температура на съхранение

-25…+70 °C

Надморска височина

0...1000 m (до 3000 м със занижаване на номиналните
характеристики)

Съпротивление при вибрация

1.5 мм при 3...13 Hz, 1 g при 13...200 Hz съобразно IEC/EN 60068-2-6

Шоково съпротивление

15 g за 11 ms съобразно IEC/EN 60068-2-27

Одобрение

CE, UR, cUR, GOST

8 P01 148

8 P01 149

8 P01 150

8 P01 151

8 P01 152

8 P01 153

Номинален ток @50°C

11 A

16 A

33 A

66 A

95 A

180 A

Степен на защита

IP20

Загуби

50 W

70 W

120 W

180 W

250 W

400 W

Тегло

9 кг

11 кг

24 кг

47 кг

99 кг

125 кг

Размер A1

335 мм

375 мм

470 мм

650 мм

780 мм

1130 мм

Размер A2

280 мм

320 мм

380 мм

530 мм

650 мм

880 мм

Размер B1

120 мм

120 мм

150 мм

210 мм

250 мм

310 мм

Размер B2

100 мм

100 мм

120 мм

160 мм

200 мм

220 мм

Размер C1

160 мм

190 мм

240 мм

280 мм

360 мм

375 мм

Фиксиране D1

∅ 6.6 мм

∅ 6.6 мм

∅ 6.6 мм

∅ 8.6 мм

∅ 11 мм

∅ 11 мм

− L на страната на
инвертора

Кабел
0.7 м

Кабел
0.7 м

Кабел
0.9 м

Кабел
1.5 м

Кабел
1.6 м

Кабел
2.7 м

− D2 на страната на
двигателя

Клеморед
4 мм²

Клеморед
6 мм²

Клеморед
10 мм²

Клеморед
25 мм²

Клеморед
50 мм²

Клеморед
150 мм²

Свързване

>pDRIVE< SМF 480/11 до 480/180
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Необходими минимални разстояния

8 P01 002 BG.02/02a

Номер поръчка

HUDH

Опция >pDRIVE<
SМF 480/11 SМF 480/16 SМF 480/33 SМF 480/66 SМF 480/95 SМF 480/180

Номер поръчка

Опция >pDRIVE<
SМF 480/200
SМF 480/300

SМF 480/400

SМF 480/600

SМF 480/1200

8 P01 154

8 P01 155

8 P01 156

8 P01 157

8 P01 158

300 A

400 A

600 A

1200 A

Номинален ток @50°C 200 A
Степен на защита

IP00

Загуби

945 W

1360 W

1900 W

2370 W

5150 W

Тегло

130 кг

165 кг

190 кг

235 кг

600 кг

Размер A1

500 мм

500 мм

600 мм

710 мм

930 мм

Размер B1

420 мм

420 мм

480 мм

480 мм

620 мм

Размер B2

370 мм

370 мм

430 мм

430 мм

525 мм

Размер C1

290 мм

345 мм

340 мм

370 мм

500 мм

Размер C2

194 мм

231 мм

238 мм

258 мм

352 мм

Фиксиране D1

11 x 15 мм

11 x 15 мм

13 x 18 мм

13 x 18 мм

13 x 22 мм

Свързване D2

Клеморед
95 мм²

∅ 11 мм

∅ 11 мм

∅ 11 мм

4 x ∅ 11 мм

Необходими минимални разстояния
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HUDH

>pDRIVE< SМF 480/200

>pDRIVE< SМF 480/300 до 480/1200

Необходими минимални разстояния
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Номер поръчка

Опция >pDRIVE<
SMF 6V240

SMF 6V460

SMF 6V900

8 P01 497

8 P01 498

8 P01 499

460 A

900 A

Номинален ток @50°C 240 A
Степен на защита

IP00

Загуби

1500 W

2800 W

4810 W

Тегло

210 кг

300 кг

400 кг

Размер A1

700 мм

870 мм

1150 мм

Размер B1

420 мм

480 мм

600 мм

Размер B2

370 мм

430 мм

525 мм

Размер C1

380 мм

420 мм

450 мм

Размер C2

244 мм

295 мм

305 мм

Фиксиране D1

11 x 15 мм

13 x 18 мм

13 x 22 мм

Свързване D2

∅ 11 мм

∅ 14 мм

2 x ∅ 11 мм

Необходими минимални разстояния
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HUDH

>pDRIVE< SMF 6V240…6V900

Трансформатор TRAFO-BOX

Опцията трансформаторна кутия >pDRIVE< TRAFO-BOX е
необходима да захранва вътрешните вентилатори, ако няма 3 AC
400…480 V допълнително напрежение.

Тази опция е необходима за >pDRIVE< MX pro 6V90/110 до 6V630/800. Тя осигурява вътрешно
захранване на вентилатора вместо външно подаване.
Тъй като задвижванията могат да се използват за 500 V до 690 V има две различни възможности
за свързване на трансформаторната кутия: 500…600 V или 690 V мрежово напрежение.
Свързването може да стане посредством опростен, добре маркиран конектор X2.

HUDH

>pDRIVE< TRAFO-BOX е опция за >pDRIVE< MX pro 6V90/110 и по-голямо и трябва да се монтира в
горната част на инвертора. Трябва да бъде свързано към конектор X2 с инвертора. >pDRIVE< TRAFOBOX се нуждае от въздушния поток на инвертора за охлаждане, но в същото време увеличава степента
на защита в горната част на задвижването на IP31. Охлаждащият въздушен канал в >pDRIVE< TRAFOBOX и инвертора е конструиран в степен на защита IP54.

Използвайте разпределителната таблица на стр. 181 ff за избор на опция >pDRIVE< TRAFO-BOX
подходяща за избрания инвертор.
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Обща техническа информация
Напрежение на входа A

500…550 V (-15 % +10%) 50 Hz

500…600 V (-15 % +10%) 60 Hz

Напрежение на изхода A

400…440 V 50 Hz

400…480 V 60 Hz

Напрежение на входа B

690 V (-15 % +10%) 50/60 Hz

Напрежение на изхода B

440 V, 50/60 Hz

Температура на средата

-10...+60 °C

Температура на съхранение

-40…+70 °C

Надморска височина

0…3000 м

Съпротивление при вибрация

1.5 мм при 3...13 Hz, 1 g при 13...200 Hz съобразно IEC/EN 60068-2-6

Шоково съпротивление

7 g за 11 ms съобразно IEC/EN 60068-2-27

Охлаждане

задължително, посредством въздушния поток на инвертора

Степен на защита

IP31, охлаждащ въздушен канал IP54

Одобрения

CE, UR, cUR, GOST

Опции | 241

Номер поръчка
Мощност
Тегло
Размер A1
Размер A2
Размер B1
Фиксиране D1

Oпция >pDRIVE< TRAFO-BOX
330
585
8 P01 480
8 P01 481
550 VA
1650 VA
30 кг
50 кг
1190 мм
1190 мм
950 мм
950 мм
340 мм
595 мм
4x ∅ 11.5 мм
4x ∅ 11.5 мм

>pDRIVE< TRAFO-BOX 1100

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

>pDRIVE< TRAFO-BOX 330 и 585

1100
8 P01 482
2x 1650 VA
100 кг
1390 мм
1150 мм
2 x 560 мм
8x ∅ 11.5 мм
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Клемна кутия TER-BOX

Опцията клемна кутия >pDRIVE< TER-BOX е перфектно допълнение при
монтирането на инвертори извън табло, напр. монтиране директно на
стената. Това увеличава степента на защита на инвертора, поддържа
механично силовите кабели и предоставя идеална възможност за свързване
на екранираните кабели на двигателя към инвертора.
Клемната кутия се монтира директно на дъното на честотния инвертор.

HUDH

При инвертори >pDRIVE< MX eco & pro от 90 kW клемната кутия се фиксира
на монтажното табло или на стената, поради тежестта на кабелите.
Въздушният канал за охлаждащия въздух на силовата част е конструиран
като фланец на дъното на тези клемни кутии, за да се прикачи допълнителен
канал за въздух. Това е важно условие, за да се изгради отделен въздушен
поток вътре в таблото.

Използвайте разпределителната таблица за избор на опция >pDRIVE< TER-BOX подходяща за
избрания инвертор.
− MX eco 4V: стр. 71 ff
− MX pro 4V: стр. 128 ff

8 P01 002 BG.02/02a

− MX pro 6V: стр. 181 ff

Обща техническа информация
Конструкция

Свързваща кутия, изработена от галванизирана, добре проводима стомана

Степен на защита

TER-BOX 130 … 320:
TER-BOX 310 … 1100:

IP21
IP31 (IP54 за въздушен канал)

Вход на кабела

TER-BOX 130 … 320:
TER-BOX 310 … 1100:

уплътнения на кабелите
гумено уплътнение, фиксиране на кабелите вътре
посредством винтове

Входящ въздушен поток TER-BOX 130 … 320:
за охлаждане на въздуха TER-BOX 310 … 1100:
в управляващата част

отстрани, (50 мм необходимо разстояние отстрани)
отпред (не е необходимо разстояние отстрани)

Въздушен поток за
охлаждане на въздуха
в силовата част

зад клемната кутия
през въздушния канал на клемната кутия

TER-BOX 130 … 320:
TER-BOX 310 … 1100:
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Опция >pDRIVE<
TER-BOX 130 TER-BOX 155

TER-BOX 175

TER-BOX 210

TER-BOX 230

Номер поръчка

8 P01 240

8 P01 241

8 P01 242

8 P01 243

8 P01 244

Тегло

1.3 кг

1.5 кг

1.8 кг

2 кг

2.8 кг

Размер A1

345 мм

365 мм

410 мм

410 мм

510 мм

Размер A2

115 мм

105 мм

115 мм

115 мм

110 мм

Размер A3

230 мм

260 мм

295 мм

295 мм

400

Размер B1

130 мм

155 мм

175 мм

210 мм

230 мм

TER-BOX 241

TER-BOX 320

Номер поръчка

8 P01 245

8 P01 246

8 P01 247

Тегло

4 кг

5 кг

7 кг

Размер A1

605 мм

730 мм

810 мм

Размер A2

185 мм

180 мм

180 мм

Размер A3

420 мм

550 мм

630 мм

Размер B1

240 мм

240 мм

320 мм

>pDRIVE< TER-BOX 240, 241 и 320

Опциите >pDRIVE< TER-BOX 310...1100 имат сваляща повърхност на двете страни, за да се монтират
или свалят вентилаторите от силовата част.
Така става възможна подмяната на вентилаторите без изключване от мощност и от кабелите за
управление. Поради тази причина е необходимо минимално разстояние отстрани от 300 мм.
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Опция >pDRIVE<
TER-BOX 240

HUDH

>pDRIVE< TER-BOX 130...230

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Номер поръчка
Тегло
Размер A1 *)
Размер A2
Размер A3
Размер A4
Размер A5
Размер A6
Размер B1
Размер B2
Размер C1
Фиксиране D1

Опция >pDRIVE<
TER-BOX 310
8 P01 248
10 кг
1140 мм
220 мм
680 мм
75 мм
95 мм
65 мм
334 мм
250 мм
377 мм
4 x ∅ 11.5 мм

TER-BOX 350
8 P01 249
12 кг
1322 мм
300 мм
782 мм
75 мм
172 мм
65 мм
374 мм
298 мм
377 мм
4 x ∅ 11.5 мм

TER-BOX 330
8 P01 250
12 кг
1505 мм
315 мм
950 мм
75 мм
250 мм
65 мм
345 мм
285 мм
377 мм
4 x ∅ 11.5 мм

TER-BOX 430
8 P01 251
15 кг
1565 мм
375 мм
950 мм
75 мм
250 мм
65 мм
445 мм
350 мм
377 мм
4 x ∅ 11.5 мм

Опция >pDRIVE<
TER-BOX 585
TER-BOX 880
TER-BOX 1100
8 P01 252
8 P01 253
8 P01 254
Номер поръчка
20 кг
25 кг
35 кг
Тегло
1565 мм
1865 мм
1865 мм
Размер A1 *)
375 мм
475 мм
475 мм
Размер A2
950 мм
1150 мм
1150 мм
Размер A3
75 мм
75 мм
75 мм
Размер A4
250 мм
350 мм
350 мм
Размер A5
65 мм
65 мм
65 мм
Размер A6
600 мм
895 мм
1125 мм
Размер B1
540 мм
835 мм
495 мм
Размер B2
377 мм
477 мм
477 мм
Размер C1
Фиксиране D1
4 x ∅ 11.5 мм
4 x ∅ 11.5 мм
8 x ∅ 11.5 мм
*) Размер A1 е общата височина на устройството включително опция >pDRIVE< DCL-BOX или
>pDRIVE< TRAFO-BOX.
>pDRIVE< TER-BOX 310...880

>pDRIVE< TER-BOX 1100
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Комплект за фланцов монтаж FLANGE
Когато монтирате честотния инвертор като използвате комплект за
фланцов монтаж, по-голямата част от загубите са извън таблото. Вътре в
таблото трябва единствено да осигурите разпръскването на загубите на
управляващата част.
Съществуват няколко възможности да разпръснете топлината от таблото:
− Топлинно разпръскване посредством повърхността на таблото
− Топлинно разпръскване посредством филтърен вентилатор
− Топлинно разпръскване посредством активно охлаждащо устройство

При инвертори >pDRIVE< MX eco & pro от 90 kW DC дроселите или
трансформатора на вентилатора трябва да са вградени директно над
инвертора, за да се осигури достатъчно охлаждане.

За целия мощностен обхват, е възможно да се замени вентилатора от силовата част без да се
разглобява инвертора. Монтажът и демонтирането на целия инвертор става вътре в таблото.

HUDH

Без занижаване на номиналните характеристики температурата вътре не трябва да надвишава
+55°C. Може да е необходимо да се монтира вътрешен вентилатор за циркулиране на въздуха,
за да се избегнат участъци с твърде високи температури.

− MX eco 4V: стр. 71 ff
− MX pro 4V: стр. 128 ff
− MX pro 6V: стр. 181 ff

Обща техническа информация
Конструкция

Комплект за фланцов монтаж изработен от компактна стомана и
подлепени уплътнители

Степен на защита отвън

IP54

Степен на защита
отвътре

IP20 / IP00
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Използвайте разпределителната таблица за избор на опция >pDRIVE< FLANGE подходяща за
избрания инвертор.

Опция >pDRIVE< FLANGE
130x230 155x260 175x295

210x295

230x400

240x420

240x550

320x630

Номер
поръчка

8 P01 180 8 P01 181 8 P01 182 8 P01 183 8 P01 184 8 P01 185 8 P01 186 8 P01 187

Тегло

2.7 кг

3.1 кг

3.7 кг

4.6 кг

4.9 кг

3.9 кг

4.2 кг

4.9 кг

Размер A1

397 мм

430 мм

465 мм

482 мм

585 мм

650 мм

768 мм

838 мм

Размер A2

350 мм

385 мм

420 мм

440 мм

540 мм

600 мм

720 мм

785 мм

Размер B1

222 мм

250 мм

267 мм

302 мм

325 мм

340 мм

340 мм

420 мм

Размер B2

170 мм

198 мм

215 мм

250 мм

270 мм

280 мм

280 мм

360 мм

Размер C1

60 мм

70 мм

70 мм

90 мм

90 мм

105 мм

105 мм

105 мм

8 P01 002 BG.02/02a
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>pDRIVE< FLANGE 130x230...320x630
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Опция >pDRIVE< FLANGE
310x680
350x780
330x950

430x950

585x950

660x950

Номер поръчка

8 P01 188

8 P01 189

8 P01 190

8 P01 191

8 P01 192

8 P01 193

Тегло

5.1 кг

3.6 кг

4.3 кг

4.7 кг

4.7 кг

4.9 кг

Размер A1

850 мм

885 мм

1062 мм

1062 мм

1062 мм

1062 мм

Размер A2

790 мм

845 мм

970 мм

970 мм

970 мм

970 мм

Размер B1

420 мм

440 мм

442 мм

542 мм

697 мм

772 мм

Размер B2

340 мм

360 мм

360 мм

460 мм

610 мм

685 мм

Размер B3

180 мм

190 мм

190 мм

2x 180 мм

2x 190 мм

2x 190 мм

Размер C1

150 мм

240 мм

240 мм

240 мм

240 мм

240 мм
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>pDRIVE< FLANGE 310x680...660x950

Номерът и размерите на необходимите фиксиращи проводници са дадени в инструкциите за
монтаж. Те съдържат също подробна информация за размерите на повърхността на кутията,
филтърните вентилатори или охлаждащото устройство.
Осигурете подходящ въздушен поток във външния участък на охлаждане и достатъчно
пространство, за да избегнете недостига на въздух (инверторът поема затопления изходящ
въздух).
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Комплект за монтаж в табло CMK
Комплектът за монтаж в табло >pDRIVE< CMK се използва за оптимално
монтиране на честотния инвертор в табло Rittal TS8. Тази опция е
подходяща за >pDRIVE< MX eco & pro 4V от 90 kW.
Има три различни вида:
− IP23 подходящ за линеен дросел >pDRIVE< NDU или DC
дросел>pDRIVE< DCL-BOX
− IP54 с вентилатор с филтър
− IP54 с разделен въздушен поток

>pDRIVE< честотен инвертор

Височина

Ширина

Дълбочина

Вид

−

2000 мм

600 мм

600 мм

TS 8606

MX eco 4V110 MX pro 4V90/110

2000 мм

600 мм

600 мм

TS 8606

MX eco 4V132 MX pro 4V110/132

2000 мм

600 мм

600 мм

TS 8606

MX eco 4V160 MX pro 4V132/160

2000 мм

600 мм

600 мм

TS 8606

MX eco 4V200 MX pro 4V160/200

2000 мм

600 мм

600 мм

TS 8606

MX eco 4V250 MX pro 4V200/250

2000 мм

800 мм

600 мм

TS 8806

MX eco 4V315 MX pro 4V250/315

2000 мм

800 мм

600 мм

TS 8806

MX eco 4V355 −

2000 мм

1000 мм

600 мм

TS 8006

MX eco 4V400 MX pro 4V315/400

2000 мм

1000 мм

600 мм

TS 8006

MX eco 4V500 MX pro 4V400/500

2000 мм

1000 мм

600 мм

TS 8006

MX eco 4V630 MX pro 4V500/630

2000 мм

1200 мм

600 мм

TS 8206

HUDH

MX eco 4V90
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Размери на таблото

Размерите на таблото посочени по-горе трябва да бъдат спазвани, за да се осигури
прецизността при монтажа на таблото.
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Опция >pDRIVE< CMK-IP23

Този
комплект
за
монтаж
позволява
монтирането на честотния инвертор в табла
Rittal TS8 съобразно степен на защита IP23. В
този случай входът за охлаждащия въздух е
през вратата на таблото, а изходът е в горната
му част. Вътрешният вентилатор на честотния
инвертор осигурява достатъчно количество
охлаждащ въздух за таблото.
Този комплект се състои от следните части:
1. Капак
2. Направляващо устройство за въздуха
3. Подставка с направляващо
приспособление
4. Скоба

подготвен за NDU

подготвен за DCL-BOX

HUDH

+ Фиксиращи приспособления

Опция >pDRIVE< CMK-IP54FL

При степен на защита IP54 с вентилатори с филтри, входът за охлаждащия
въздух е през филтъра на вратата на таблото, а изходът е през вентилатора в
горната част на таблото. Този вид комплект за монтаж в табло изисква
използване на линеен дросел >pDRIVE< NDU!
Този комплект се състои от следните части:
1. Вентилатор с филтри
2. Подставка с направляващо приспособление
3. Скоба
+ Фиксиращи приспособления
Спецификация на вентилатора с филтри:
Обем възд. поток:
1200 м3/ч
Ном. напрежение:
3 AC 400 V, 50 Hz
Ном. ток:
0.3 A
Ниво налягане шум: 73 dB(A)
Брой вентилатори: 1 брой в CMK 9-x...CMK 12-x
2 брой в CMK 13-x...CMK 14-x
3 брой в CMK 15-x

250 | Опции

8 P01 002 BG.02/02a

За по-голяма степен на защита има две различни IP54 възможни разрешения: IP54 с вентилатор с
филтър или разделен въздушен поток.

Климатизиране >pDRIVE< CMK-IP54GL
2

При степен на защита IP54 с разделен въздушен поток, входът
за охлаждащия въздух за силовата част е през основата на
таблото или през долната му част. Изходът е разположен в
горната част на таблото. Охлаждането на дяла за управление
става посредством вентилатора с филтри във вратата на
таблото или климатична инсталация.

1

Този вид комплект за монтаж в табло изисква DC дросел
>pDRIVE< DCL-BOX!
Този комплект се състои от следните части:
1. Капак
2. Направляващо устройство за въздуха
3. Подставка с направляващо приспособление
3

+ Фиксиращи приспособления

Охлаждащ на дяла
за управление

HUDH

4

4. Канал за въздуха

8 P01 002 BG.02/02a

Охлаждащ въздух на силовата част

Информацията за загубите, размерите на вентилаторите (необходимия обем охлаждащ въздух)
и размерите на входа и изхода за въздух може да намерите в инструкциите за монтаж на
съответния инвертор.
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Функции
Функции

Инверторите >pDRIVE< MX eco & pro включват многобройни стандартни функции за оптимизиране на
работата за възможно най-кратко време, както и специфични функции за индивидуални случаи.
Тези разнообразни функции могат да бъдат адаптирани, ако е необходимо, до най-малкия детайл.
Въпреки големия брой параметри, е възможен бърз и опростен достъп до всички настройки и параметри
за управление посредством философия Matrix (вижте раздел "Философия Matrix ", cтp. 20).
В допълнение към това устройството има и други функции, които улесняват работата му при различните
приложения.

8 P01 002 BG.02/02a
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Функции

Символ

eco

pro Описание

Справка

втори набор параметри за
приложение

✔

✔

Включване на набора от параметри за
две различни системни задачи

Cтp. 256

втори набор информация за
двигателя

✔

✔

Включване на параметрите на
двигателя между два двигателя

Cтp. 257

Прескачащи честоти

✔

✔

Четири различни прескачащи честоти с Cтp. Seit
хистереза
e 258

Автоматична настройка и
поведение при грешка

✔

✔

Настройване на режима в случай на
грешка и функция за автоматична
настройка

Cтp. 259

BE11 мониторинг

✔

✔

Определя режима на инвертора ако
BE11 се премахне

Cтp. 260

-

✔

Настройки за спирачното устройство и
спирачния резистор

Cтp. 260

Спирачен режим

✔

✔

Спиране на двигателя като икономична
Cтp. 261
алтернатива на спирачно устройство

CANopen

✔

✔

Конфигурация с куплунг с CANopen
мрежа

Cтp. 197

Регистратор на данни
(статистика)

✔

✔

Записване на три канала за
статистическо оценяване

Cтp. 262

-

✔

Включваща DC-спирачка

Cтp. 263

DC задържаща спирачка

✔

✔

Кратковременна задържаща спирачка
на двигателя, който вече е в покой

Cтp. 264

Наблюдение на скоростта

✔

✔

Използване на цифров вход за
определяне и наблюдение на скоростта

Cтp. 264

Ъгъл на въртене при
наблюдение

-

✔

Наблюдава позволеното отклонение на
ъгъла на въртене между действителната Cтp. 264
стойност и еталонната стойност.

Двудиапазонна мощност

-

✔

Избор между високо претоварване P1 и
Cтp. 265
високо постоянно натоварване P2

✔

-

-

✔

Позволява работата на два или повече
двигателя синхронни по скорост и ъгъл Cтp. 266
на въртене

Външни грешки

✔

✔

Известяване и анализ на две външни
Cтp. 267
грешки с различни текстове и устройства

Търсене на скорост

✔

✔

Бързо и безопасно търсене на скорост
на двигателя

Cтp. 267

Функционални блокове

✔

✔

PLC функции като компаратори,
логически модули, тригери и таймери

Cтp. 268

Ускоряващи / Намаляващи
скоростта рампи

✔

✔

Настройване на ускоряващата и
намаляващата скоростта рампа,
стартова рампа и S-рампа

Cтp. 269

Спирачно устройство

DC-спирачка

Икономичен режим
Електрически вал

Спестяване на енергия посредством
редуциране на магнитизирания ток

Cтp. 265
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eco

pro Описание

Справка

Импулсен брояч за регистриране и
обработка на електрически и
неелектрически стойности

Cтp. 270

-

Едно master задвижване и до четири
допълнителни помпи могат да бъдат
управлявани от инвертора

Cтp. 270

-

✔

Специфични настройки за повдигане
или дълги ходове

Cтp. 277

-

✔

Позволява адаптиране в зависимост от
Cтp. 278
натоварването на максималното
еталонно ограничение на скоростта

Генераторна крива

✔

✔

Осигуряване на еталонни стойности,
циклично обработени

Кратко меню

✔

✔

Компилация в кратко меню специфично
Cтp. 279
за потребителя

-

✔

За улеснено разпределяне на
натоварването между няколко
задвижвания

Cтp. 280

Управление на вентилатор

✔

✔

Управление на вентилаторите на
устройството съобразно изискванията

Cтp. 281

Макроси

✔

✔

Предварителна настройка на
параметрите за приложения за бързо
стартиране на задвижването

Cтp. 281

Modbus

✔

✔

Конфигурация с Modbus мрежа

Cтp. 195

Мотор подгряване

✔

✔

Функция за защита на двигателя срещу
Cтp. 295
кондензация

Управление на двигател

✔

✔

Избор на режим за управление на
двигателя подходящ за приложението

Управление на контактора
на двигателя

✔

✔

Автоматично управление на контактора
Cтp. 297
на двигателя

Пренатоварване на
двигателя

✔

✔

Настройка на режима и известие в
случай на претоварване на двигателя

Cтp. 298

Недостатъчно натоварване
на двигателя

✔

✔

Разпознаване и анализ на ситуация на
недостатъчно натоварване

Cтp. 299

-

✔

Скорост/моментен контролер

Cтp. 300

Управление на линеен
контактор

✔

✔

Управление на линеен контактор
посредством инвертора

Cтp. 301

Работа при авария

✔

✔

Функция на изключване на няколко
защитни функции (напр. канални
вентилационни системи)

Cтp. 302

P15 Набор параметри

✔

✔

Позволява да се промени настройката
на отделните параметри по време на
работата на задвижването

Cтp. 302

Копиране на параметър

✔

✔

Функция за предаване на настройките
на параметрите от инвертора на
работния пулт BE11

Cтp. 303

Заключване на параметър

✔

✔

Заключване на параметър, за да се
предпази от нежелана настройка на
параметрите

Cтp. 304

PID контролер на процеса

✔

✔

Конфигурирана верига за управление
за постоянно налягане, количество,
температура,...

Cтp. 304

Импулсен брояч

✔

✔

Каскадно управление

✔

Кранова функция
Бърза скорост за кранови
приложения

Баланс на натоварване

n/T-контролер
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Cтp. 296
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Символ
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Функции

Функции

pro Описание

Справка

Използване на енкодера за лесно
позициониране без външно монтиране Cтp. 305
на позиционни прекъсвачи

-

✔

Сравнява информацията от стойността
на позицията, която се получава като
Cтp. 305
резултат от енкодера с четири отделни,
определени области на позициите

Profibus

✔

✔

Конфигурация за куплунг с Profibus
мрежа

Cтp. 198

Грешка в процеса

✔

✔

Позволява да се разпознаят сигналите
на задвижването или на процеса от
защитата на устройството

Cтp. 306

Cтp. 306

Модул позициониране

HUDH

eco

✔

Позициониране с SFB

8 P01 002 BG.02/02a

Символ

-

Импулсен генератор

✔

✔

Създава сигнал с правоъгълна форма
на вълната с честота, която е
пропорционална на регулируема
константа или избираема аналогова
стойност

Безопасно спиране

✔

✔

Функция за безопасност съобразно
стандарта за безопасност категория 1 и Cтp. 307
3, стоп категория 0 и 1

Функция забавяне

-

✔

За управление на крайната позиция и
задачите за позициониране

Наблюдение на еталонна
стойност

✔

✔

Режимът в случай на загуба на сигнала
на еталонната стойност може да се
Cтp. 318
определи за всеки еталонен източник

Настройване на еталонните
стойности

✔

✔

Различни възможности за осигуряване
и превключване на еталонните
стойности

Cтp. 318

Режим готовност

✔

✔

Работата на инвертора се управлява
автоматично според изискванията

Cтp. 321

Команди за управление

✔

✔

Избор на метод за управление

Cтp. 321

Режим на спиране

✔

✔

Избор на желания режим на спиране

Cтp. 323

Включване на желаните
източници на управление

✔

✔

Възможност за превключване на
различните източници на управление

Cтp. 324

Разпознаване на
недостатъчно напрежение

✔

✔

Настройване на режима в случай на
ниско напрежение в мрежата (грешка,
Cтp. 325
работа при грешка, спиране при авария)

Съобщения за аларма

✔

✔

Три конфигурирани категории аларми

Cтp. 326

Поддържащ вентилатор,
двигател

✔

✔

Два сигнала за авария напомнящи за
поддръжка

Cтp. 326

XY графика

✔

✔

Еталонен източник, чийто изход се
определя от входящия сигнал и
регулируемата линейна форма

Cтp. 326

Наблюдение на
захранването

✔

✔

Устройство за защита на помпа

Cтp. 327

DC захранване

✔

✔

Позволява захранването на инвертора
посредством DC свързване с
постояннотоково напрежение

Cтp. 329

Cтp. 316

Допълнителни функции както и подробно описание на възможностите за настройка са дадени в
описание на функциите на >pDRIVE< MX eco & pro.
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Втори набор приложения параметри

MX eco
MX pro

Ако е необходимо да се промени поведението на задвижването основно зависимо от процеса, могат да
се използват два отделни набора параметри.
Тези набори параметри могат да се превключват чрез параметризация или посредством цифров сигнал
на входа. Превключването става винаги в състояние на задвижването "Готов". Командата за
превключване, която се появява по време на работа се извършва, ако състоянието на задвижването се
промени на "Готов".

Приложение: Използване на честотния инвертор за две различни задвижвания с различна
параметризация, в резултат на повреди или сервизна дейност.
Използването на втори набор информация за двигателя (вижте раздел "Втори набор
информация за двигателя", cтp. 257) е възможно в допълнение към превключването на набори
параметри.
Ако е необходимо разпознаване на прекъсване на кабела на изходните сигналите, са
необходими два изхода вместо един.
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HUDH

Има цифрова функция на изхода за потвърждение на активния набор параметри.

Втори набор информация за двигателя

MX eco
MX pro

За оптимална работа и защита на двигателя посредством честотен инвертор, е абсолютно необходимо
за всички варианти за управление на двигателя да се познава подробно работата на двигателя.
Електрическата дефиниция на двигателя става посредством идентификационната табела, както и
посредством стартиране на функцията автоматична настройка, с която се отчитат допълнителните
електрически характеристики.

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Цялата информация за двигателя е събрана в набор информация за двигателя. За да може да работи
>pDRIVE< MX eco & pro на два различни двигателя, има два отделни набора информация, между които
може да се превключва посредством задаване на параметри или цифровия вход.

Превлкючването на набора информация за двигателя се извършва напълно независимо от двата
набора параметри.
Превключването на двигателя не означава непременно промяна на параметризацията и използването
на втори набор параметри за приложение не се нуждае от два различни двигателя.
В допълнение към информацията за двигателя, температурният модел на двигателя и работните часове
също се превключват.
Превключването става винаги в състояние на задвижването "Готов". Командата за превключване, която
се дава при състояние на устройството "Работа" се извършва, ако състоянието на задвижването се
промени на "Готов".
Съществува функция цифров изход за потвърждение на активния двигател.

Ако е необходимо разпознаване на прекъсване на кабела на изходните сигналите, са
необходими два изхода вместо един.
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MX eco
MX pro

Честота на прескачане

За задвижвания с резонансни проблеми зависими от скоростта (напр. шумове в системата за
вентилация) функцията "Честота на прескачане" предпазва при статична работа в съответния обхват на
честотата.

Честотата на прескачане се задава съобразно
честотата на определената точка от резонанса.
Хистерезисът, който действа симетрично на честотата
на прескачане, трябва да бъде зададен съобразно
ширината на диапазона.

Честотите на прескачане трябва да бъдат зададени отделно за двете посоки на въртене.

HUDH

Могат да бъдат определени до четири различни зони
на прескачане за работа при сложни машини с
многообразна конфигурация.

8 P01 002 BG.02/02a

Ако хистеризисът е зададен на нула Hz не е ефективен.
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Автоматично нулиране и режим на грешки

MX eco
MX pro

Режимът след разпознаване на грешката може да бъде адаптиран към съответните нужди на процеса
посредством параметър E3.01. Може да се направи разлика между грешки на инвертора разпознати от
инвертора (напр. Свръхток) и грешки в процеса, които са резултат от работата на софтуера (напр.
Свръхскорост).
За да се предпази силовата част на устройството, разпознатите от хардуера грешки водят до незабавно
заключване на транзисторите на изходната страна и също до свободен ход на двигателя, независимо от
настройката на параметрите.

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Когато се появи грешка в процеса, инверторът реагира съобразно зададения режим на грешки.
Настройка

Режим при възникнала грешка в процеса

1 .. Свободен ход

Незабавно заключване на транзисторите и промяна на устройството в състояние
"Грешка".
Ако на свалящия се матричен пулт на управление се появи името на грешката, на
LED-пулта се показва код на грешката.

2 .. Забавяне

Появата на грешка предизвиква намаляване на скоростта заедно с намаляващата
скоростта рампа.
След достигане на скорост нула задвижването се променя на работно състояние
"Грешка". Зададената старт команда е възпрепятствана.

3 .. Бърз стоп

Намалянето на скоростта става за много кратко време на рампата.
След достигане на скорост нула задвижването се променя на работно състояние
"Грешка". Зададената старт команда е възпрепятствана. С активиране на вариант
на спиране на двигателя (вижте B5.01 "Спирачен режим") времето за намаляване
на скоростта може да бъде съкратено.

4 .. DC-спирачка

Появата на грешка води до активиране на DC спирачка. В края на спирачното
време, задвижването се променя на работно състояние "Грешка".
Тази функция съществува само за >pDRIVE< MX pro !

Появата на грешка води до следните действия:
− автоматичен вход на грешката в памет на грешки
− За управление с двупроводна рампа, трикабелна, полева шина или управление в местен режим,
командата за стартиране се премахва.
− За управление с двупроводно ниво, командата за стартиране се възпрепятства (вижте функция
"Управление конфигурация", стр. 321).
− Показване на съобщение за грешка на LCD- и LED-дисплея
− Съобщение за грешка посредством релета, цифров изход или полева шина

Състоянието на грешка може само да бъде отменено посредством ръчно нулиране (пулт,
цифров вход "Външен Reset" или полева шина) или посредством изключване на напрежението
на инвертора (вкл. вероятно съществуващо 24 V буферно напрежение). Ако причината все още
съществува по време на нулирането, то значи не е прието (напр. "ϧ M1 >>").
Ако се активира автоматично нулиране, инверторът се опитва да стартира системата посредством
автоматичен о нулиране в случай на грешка.
Грешките, които трябва да се нулират автоматично от устройството, могат да бъдат избрани
посредством параметър E3.04. Освен това, броят на опитите за автоматично нулиране както и времевия
период, в който трябва да се извърши автоматичното нулиране, е регулируем. Времето между два опита
за автоматично нулиране е една секунда.
В случай на недопустимо голям брой опити за нулиране за зададения период от време или за грешки,
които не са избрани за автоматично нулиране, става обичайното изключване при грешка и се появява
съобщение за грешка.
Функцията автоматично нулиране трябва да се активира единствено в специални случаи (напр.
местоположения без обслужващ персонал). Нулирането може да доведе до автоматично
рестартиране на машината !
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BE11 управление

MX eco
MX pro

Свалящият се матричен пулт за управление >pDRIVE< BE11 може да се използва като лесен за
употреба еталонен източник.
Когато матричният пулт за управление е включен към инвертора, е безопасно да свалите BE11 по време
на активирано управление, защото неговата функция се поема от вградения LED пулт.
Но когато пултът за управление е включен към инвертора посредством комплект за монтаж на врата
>pDRIVE< DMK11, свалянето на BE11 може да причини загуба на управление. В този случай, трябва да
се активира функцията "BE11 управление".

Спирачно устройство

MX eco
MX pro

Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro 4V & 6V до 160/200 по стандарт имат вградено спирачно
устройство. За устройства от 200/250 има опционно спирачно устройство управлявано от електрониката
на честотния инвертор. Вграденото спирачно устройство или опцията външно спирачно устройство се
активира, когато параметър B5.01 Спирачен режим е зададен на"4 .. Спир. устройство".

Ако >pDRIVE< MX pro без вградено спирачно устройство е свързано посредством DC свързване с
устройства с вградено и активирано спирачно устройство, параметър B5.01 Спирачен режим трябва да
бъде зададен на "5 .. Външ.спир. устр.", за да се адаптират вътрешните нива за ограничаване на
напрежението за работа с външно спирачно устройство.

HUDH

Външно спирачно устройство

Максималната спирачна мощност зависи от зададеното ниво на спиране и стойността в омове на
използвания спирачен резистор (PMAX = BU ниво на спиране ² / R).
Допустимата постоянна мощност зависи от възможността за съхранение и охлаждане на използвания
спирачен резистор. Неговата максимална стойност се ограничава от информацията за мощността на
спирачния транзистор.
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Ако DC напрежението превиши стойността зададена с параметър B5.02 BU -ниво на спиране поради
съгласуването на спирачките, вътрешният (или опционен) спирачен транзистор се активира и по този
начин провежда събраната спирачна енергия на спирачния резистор, който преобразува тази енергия в
топлина.

MX eco
MX pro

Режими на спиране

Спирачката на двигателя е най-икономичната алтернатива на употреба на спирачно устройство с
външен спирачен резистор. Спирането става посредством употреба на специално настроен модел на
модулация, който произвежда загуби в системата на намотките на статора, кабела на двигателя, IGBTs и
DC кондензаторите. Възникналите загуби са в обхвата на съответните номинални стойности и се
покриват директно от натоварването. По време на спирането няма консумация на енергия от
захранващата мрежа!
Спирането зависи от вида на намотката на двигателя и скоростния обхват или отслабващия обхват на
полето и е около 8...12 % от номиналната мощност на устройството. Тъй като спирачният момент се
увеличава с намаляване на скоростта, намаляването на скоростта не е постоянно.
Посредством три възможни настройки на спирането на двигателя A-B-C, спирачното действие за
съответния случай може да бъде емпирично оптимизирано.
Задействане на спирането на двигателя става автоматично с увеличение на DC напрежение.

HUDH

Използване спиране на двигателя е позволено само в случай на варианти на управление
ориентирани към полето.
T/TN
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100 %

50 %
15

kW

500 kW

fN

f

Продължителен момент на двигателя
Спирачен момент със спирачката на двигателя
Спирачен момент без спирачката на двигателя

При изключване на задвижването на вентилатора, действа квадратичното намаляване натоварване на
въртящия момент в допълнение към спирачния момент на двигателя. Времето за забавяне може по
принцип да се намали до 1/4 на свободен ход.
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Регистратор на данни

Функцията регистратор на данни предлага възможност
да се записват до три канала в средно времева форма
или като пикова стойност. Записът служи като списък
или като статистическо оценяване на електрическите
стойности (напр. енергия) или известните стойности на
инвертора (налягане, поток, скорост, вибрация). Така
броят на каналите, стойността която ще се записва и
времевия период могат да се настроят.

Брой
канали

Точки с данни на канал

1

90

2

45

3

30
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Максималният брой на съхранение на точки с данни
зависи от броя на каналите, които се записват. Ако
максималният запис е бил нисък, най-старите данни се
презаписват автоматично.

HUDH

Избраните стойности, които ще се записват са
средните по време на зададения период или
максималната стойност е определена и съхранена като
точка в информацията. Точките с данни се съхраняват
в >pDRIVE< MX eco & pro под формата на кръгов
буфер, откъдето могат да се прочетат и са графично
представени посредством PC програма Matrix 3.
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DC-спирачка

Режимът на DC-спирачката е подобен на спирачката на двигателя (виж B5.01 Спирачен режим). Достига
своя момент на спиране не посредством промяна в модела на модулация докато се поддържа
управлението на скоростта, a повече чрез модулация на честота нула, като по този начин се създава DC
поле в статора на ASM.
Спирачният момент създаден по този начин зависи от данните на намотката на двигателя, използвания
спирачен ток и реалната скорост.
Спирането може да бъде настроено и оптимизирано посредством параметри B5.15...B5.18.
DC спирачка може да се активира по различни начини:
− Посредством функция цифров вход "DC-спирачка"
− B3.24 Стоп режим е настроен на "5 .. DC-спирачка"
− E3.01 Реакция при прекъсв. е настроен на "4 .. DC-спирачка"
Активирането зависи от цифровия вход "DCспирачка"

8 P01 002 BG.02/02a
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Активиране на DC спирачка в случай на спиране
или грешка

По-голямата част от мощността взета от механичната система по време на спирането се
преобразува в топлина в ротора на ASM. В статора, използваният ток за спиране причинява
загуби, така че термичното напрежение на мотора може да бъде много високо.

Функции | 263

DC задържаща спирачка

MX eco
MX pro

Задържащата DC спирачка се използва да поддържа вала на ротора, който спира за кратко време. За
тази цел се създава магнитно DC поле в статора, с което се предизвиква спирачен момент, когато
ротора се върти. Задържащата спирачка не трябва да се възприема като фиксираща спирачка. Точно
обратното, спирането не се извършва докато ротора се върти бавно, при което не се допуска
ускоряване.
Спирачният момент зависи от настроения ток на спиране и данните на намотката. Необходимата
скорост за спиране е около 0.5...3 пъти номиналното хлъзгане на двигателя.
Типични приложения са задържане на небалансирани машинни части, защита на механичните
паркингови спирачки (дълъг ход), поддържане налягане на помпи за кратък период,...

Контрол скорост

MX eco
MX pro

Проверката на скоростта при вала на скоростната кутия става с обичайния за тази цел метод. В резултат
на това скоростта се определя с монтиран индуктивен импулсен генератор и честотометър. Тези
скорости могат, след съответните преобразувания, да бъдат сравнени със скоростта на двигателя.

HUDH

Между двигателя и машината могат да се открият различни механични предавателни системи.
Предавателни механизми, V-, плоски или назъбени ремъци, задвижващи валове, различни куплинги и
др. В много случаи е необходимо да включите тези предавателни елементи в концепцията за
мониторинг и защита на устройството.
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Импулсите на индуктивния сензор могат да бъдат провеждани директно към цифров вход на >pDRIVE<
MX eco & pro с функцията "n-мониторинг".

Ъглова скорост мониторинг

MX eco
MX pro

Като се използва ъгъла на ротация при мониторинг, се извършва постоянно наблюдение на еталонната
стойност на честотата след функцията на рампата на генератора и реалната скорост на двигателя. Ако
реалната скорост се отклони от еталонната стойност с положителен или отрицателно нарастващ ъгъл на
въртене, се отчита грешка. Ако тази грешка превиши стойностите зададени с параметър E1.55, се
появява съобщение за аларма или става изключване при грешка.
Tази функция се използва, когато има недопустим ъгъл на отклонение при въртене и води до грешки в
самия процес на работа (напр. задвижвания при повдигане).
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Двудиапазонна мощност

Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro 4V от вид 4V90/110 както и устройствата от гамата >pDRIVE<
MX pro 6V са снабдени с функция двудиапазонна мощност.
Поради това честотните инвертори могат да бъдат използвани или:
− с възможност за високо динамично претоварване и номинална непрекъсната мощност (настройка
"0 .. Мощност P1") или
− с високо непрекъснато натоварване с едновременно намалена възможност за динамично
претоварване
(настройка "1 .. Мощност P2").

Разликата между максимално допустимата непрекъсната мощност на изхода на двете настройки е една
стъпка от IEC списък за двигател.
Пример

>pDRIVE< MX pro 4V 315 / 400

Настройка B3.16 = "1 .. Мощност P2"

HUDH

Номинална
мощност:
Претоварв.:

400 kW
120 % за 60 сек. на
10 мин.
135 % за 2 сек. на
30 сек.

Настройка B3.16 = "0 .. Мощност P1"
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Номинална
мощност:
Претоварв.:

315 kW
150 % за 60 сек. на
10 мин.
165 % за 2 сек. на
30 сек.

380...480 V напрежение на
4V: мрежата
6V: 500...690 V напрежение на
мрежата
Продуктова линия >pDRIVE< MX pro
Семейство продукти >pDRIVE< MX

Икономичен режим

MX eco
MX pro

Управлението на честотния инвертор поддържа постоянен магнитния поток на двигателя в обхват на
скоростта от нула до номиналната честота на двигателя, за да може да реагира динамично на
изискванията за натоварване. За приложения с квадратичен момент на натоварване, като например
центробежни помпи или задвижвания за вентилатори, потокът на двигателя не трябва да се поддържа
постоянен тъй като натоварването се намалява квадратно със скоростта.
Функцията икономичен режим намалява методично потока в зависимост от скоростта и реалното
натоварване. По този начин намагнитизираният ток се намалява без да се предизвикат загуби в
ефективността на задвижването. Полученият като резултат енергоспестяващ ефект е особенно голям
при задвижвания, които са често управлявани в частично натоварен работен режим.
В този контекст, трябва също винаги да се проверява дали задвижването не може да бъде
напълно изключено в ситуация на слабо натоварване като се използва Режим на изчакване
(вижте функция "Режим готовност", cтp. 321).
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Електрически вал

Функцията "Ел.вал" се използва за управление на два или повече двигателя синхронни по скорост и ъгъл
на въртене (т.е. паралелно управление на две подемни задвижвания). Това става посредством
инженерингова оценка на позиционната стойност, която се създава от сигналите на енкодера.
Работното състояние на "главното задвижване" и неговата позиционна стойност се пренася периодично
посредством Modbus свързване към всички "подчинени", които адаптират скоростта си по такъв начин се
постига синхронизиране на всички задвижвания. За да се компенсира времето за пренасяне
посредтсвом Modbus, главното задвижване изпраща циклично сигнал за синхронизиране на цифровия
изход, който се поема от подчинените задвижвания като цифров вход. Ако сигналът се прекъсне
(прекъсване на захранването или повреда в главното задвижване), подчиненото задвижване реагира
със съобщение за грешка "Синхр.-грешка".
Свързването на Modbus става като се използва Modbus интерфейс непосредствено до
клеморедите. Повече информация за Modbus мрежата може да откриете в Modbus работни
инструкции.
Master

Slave 1

Slave x

DIx
DIx
DIx

Старт / Стоп
Позиция нулиране
Грешка във VSD група

Грешка
SYNC-OUT

M

DOx
DOx

DIx
DIx
DIx

Позиция нулиране
Грешка във VSD група
SYNC-IN

Грешка

DOx

DIx
DIx
DIx

Позиция нулиране
Грешка във VSD група
SYNC-IN

Грешка

DOx

M

M

Ако на инвертора се появи съобщение за грешка във VSD групата на електрическия вал, грешката се
предава на другите подчинени задвижвания и главното задвижване посредством електрическа мрежа
(DO → DI). По такъв начин всички задвижвания се променят на състояние грешка. Съобщението "Грешка
в VSD група" отчита, че съответното задвижване е предало съобщението за грешка. Задвижването,
което причинява състоянието на грешка отчита реалната причина за нея.
Когато се премахне причината за грешката, е възможно нулиране на главното задвижване. Главното
задвижване предава командата за нулиране към другите задвижвания посредством Modbus свързване.
При първото синхронизиране всички задвижвания трябва да бъдат в желаната позиция и позиционната
стойност трябва да бъде настроена на нула ("Reset позиция" посредством цифров вход).
Ако функцията на електрическия вал трябва да се активира/деактивира по време на процеса, това може
да стане като се използва втори набор параметри. Дори и в този случай позиционните стойности на
всички задвижвания трябва да се нулират преди да се даде команда за спиране!
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Външни грешки

MX eco
MX pro

Ако сигналите на задвижването или процеса се включат в концепцията за защита на инвертора, това
става с цифровия вход "Външна грешка 1" или "Външна грешка 2". Режимът на изключване и
временното задействане са приспособими към нуждите на системата.
За лесно ориентиране на потребителя текстовото съобщение за грешка показано на свалящия се пулт
за управление Matrix може свободно да се редактира.
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В зависимост от нуждите на процеса, режимът на инвертора за задействан цифров вход "Външна
грешка 1" или "Външна грешка 2" може да бъде избран:
Настройка

Режим след задействане на външната грешка

1 .. -Δt- аларма

Няма изключване на инвертора. Излиза съобщение аларма "Външна грешка
1" с показване на текст за свободна редакция (E3.38), който може да бъде
забавен

2 .. Аларма -Δt- грешка

Незабавна настройка за съобщение аларма "Външна грешка 1". След
регулируемото закъснение става изключване при грешка с текстово
съобщение за свободна редакция (E3.38), ако състоянието е все още
непроменено.

3 .. -Δt- грешка

След регулируемото закъснение става изключване при грешка с текстово
съобщение за свободна редакция (E3.38).

Търсене на скорост

MX eco
MX pro

Честотните инвертори от серията >pDRIVE< MX eco & pro са конструирани така, че да могат да търсят
скорост на свободен ход, но с все още захранвани двигатели. Скоростта и напрежението са свързани
синхронно към свободния ход на двигателя.
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Функционални блокове

>pDRIVE< MX eco & pro включва голям брой от PLC функции като компаратори, логически блокове,
елементи за съхранение (Тригер) и времеви модули, които са свободни за ползване. По този начин
многобройните функции на >pDRIVE< MX eco & pro могат да бъдат допълнително адаптирани към
изискванията на приложението без да се инсталира външна логика за управление.

В допълнение към външните компоненти, екстензивното планиране, монтаж, проверка и документация
са също изпуснати, тъй като те се поемат от електрониката на инвертора и документацията на
параметъра.
Приложенията се простират от адаптирането на функциите на софтуера, когато се разменят устройства
от други компании, до малки самостоятелни управления, които например контролират съгласуването на
процеса и които могат да се използват за съобщения както и за автоматични намеси в работата на
инвертора.
Най-голямото предимство е опростеното опериране посредством параметрите на инвертора.
Необходимите функции са описани разбираемо и са програмирани посредством само няколко основни
модула и използване на стандартните налични аналогови и цифрови входове и изходи в инвертора,
обработване на еталонна стойност, използване на компютърни функции, броячи и други.

Логически
модул

Елемент за
съхранение

Времеви
модул
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Компаратор

HUDH

Съществуват следните функционални единици:

Функция

Количество Описание

Допълнителни функции

Компаратор

4

− Сравнение "A > B", "A < B", "A = B"
и "A <> B"

Модул за съхранение на две
еталонни стойности
Всички реални стойности, които
са известни в инвертора както и
всички еталонни стойности на
входа са налични като стойности.

− Регулируема хистериза или
ширина на връзката
− Регулируем филтър за двата
цифрови сигнала
− Сравнение с фиксирана еталонна
стойност или аналогов размер
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Логически
модул

6

Модул с логическо управление на
макс. 3 цифрови сигнала.
Всички цифрови състояния
известни в инвертора както и
цифровите входове, свободните
битове в полевата шина, изходи на
компаратора, тригери и времеви
модули са налични като сигнали.

− Логически функции "и", "или",
"еднакъв" и "различен"
− Възможно анулиране на входа
− Обръщане на функцията
− Автоматично адаптиране на
функции, когато се използват
само 2 входа

Елемент за
съхранение

2

Елемент за съхранение тригер с
set- и reset- вход
Входове на управление като за
логически модули

− Приоритетна настройка или
избираемо изтриване

Времеви
модул

6

Свободно свързващи се времеви
модули
Входове на управление като за
логически модули
Изходи за свързване към
вътрешните обекти (функции на
инвертора) или към цифровия
изход / реле

− Избираеми времеви функции
"ВКЛ отложено", "ИЗКЛ отложено",
"ВКЛ&ИЗКЛ отлож." и импулсен
изход
− Удължаващ регулируем времеви
обхват

Логически
модул аларма

1

Позволява логическо управление − Логически функции "и", "или"
на до 6 свободно избираеми
съобщения за аларма за
свободна допълнителна употреба
във функционалните блокове.

Логически
модул грешка

1

Позволява логическо управление − Логически функции "и", "или"
на до 6 свободно избираеми
съобщения за аларма за
свободна допълнителна употреба
във функционалните блокове.

Модул
1
позициониране

Разчитане на стойността на
позицията, за да създаде до 4
позиции/зони за свободна
допълнителна употреба във
функционалните блокове.

− Определяне на зони на позициите
посредством въвеждане на
граници на възможните стойности

Функцията "Позициониращ модул" е само за >pDRIVE< MX pro !

Рампи на ускорение/забавяне на скоростта

MX eco
MX pro

Подготвената еталонна стойност на честотата, която може да се избере от различни източници, се
изчислява с различни рампи на ускорение. Има два отделни набора от рампи на ускорение и забавяне,
които могат да се превключват автоматично или посредством цифров сигнал на входа.
Освен това съществува възможност да се активират различните S-рампи в допълнение към рампите на
ускорение/забавяне.
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Импулсен брояч

MX eco
MX pro

Импулсният брояч оценява поредица от импулси от цифровия вход в различни варианти.
Броячът може да се използва както следва:
• Педометър за свързано използване на компаратори и логически модули (вижте функция
"Функционални блокове", cтp. 268)
• Общ брояч с регулируемо измерване и изчистване на входа за задачи на управлението (ниво на
зареждане, позиция, тегло,…)
• Определяне на средната стойност от импулсния брояч (води до измерим размер и може да се
използва като PID-действителна стойност обратна връзка или като отбелязана стойност)

Бутони, въвеждащи/-разграфени устройства, измервателни устройства за електрически и
неелектрически стойности с изходящ импулс (водомер, турбина, електромер,...) и др. могат да се
използват като източници на сигнал за изчисление на входа. Максимално допустимата входяща честота
е 100 Hz.

MX eco
MX pro

Ако се появат големи разлики в потока, които се дължат на процеса, обмислете употребата на няколко
по-малки помпи в каскадно свързване вместо система голяма помпа с управление на скоростта. По този
начин няколко помпи се свързват паралелно на засмукващата- и на страната на налягането и са
управлявани или свързвани/ изключвани в зависимост от натоварването на процеса.
Отделните помпи и задвижвания винаги работят в оптимално управление - или обхват на ефективност.
В допълнение към ниските операционни разходи (енергоспестяване), има и допълнително намаляване
на разходите посредством използването на по-малки системни устройства, които са същевременно с поголяма надеждност !
Необходимите функции за каскадно управление като например определяне на точка на превключване за
специалното свързване и изключване на индивидуалните каскадни задвижвания, постоянен мониторинг
на операцията до появяване на запис посредством стандартната функция в >pDRIVE< MX eco.
За работата на каскадата не са необходими външни системи с отворен или затворен управляващ
контур.
Каскадното свързване се използва главно за система помпи в индустрията и селищата. Типичните
приложения са за водоснабдяващи централи, ретранслационни станции или напоителни съоръжения,
водноелектрическо захранване, оперативни помпи и др.
По принцип обхвата на приложения не се ограничава само до помпите. По същия начин могат да
работят и компресори, климатици и охлаждащи устройства.
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Определената стойност е измерима и може да се записва със свободно редактируемо
съкращение и единица за дисплея на пулта за управление Matrix.

Принципната концепция на електрическия модел на каскадата е съобразно свързаните със системата
фактори.
>pDRIVE< MX eco може да бъде използван за управлението на три типични конфигурации:
Настройка "1 .. Мрежа каскада 1"

Master задвижване + макс. 4 slave
задвижвания

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Една помпа служи като главно (master) задвижване и работи с управление на скоростта от >pDRIVE< MX
eco. Останалите задвижвания работят директно посредством софтуерите на захранващите мрежи,
управлявани от честотния инвертор на master задвижването. С управлението на процеса (типично
налягане или управление на потока) във връзка със задвижването с управление на скоростта, се избягва
нестабилността, която се дължи на поетапното свързване. Свързването и изключването на отделните
помпи се извършва периодично или в зависимост от часовете на работа.
Настройка "2 .. Мрежа каскада 2"

макс. 4 задвижвания (вкл. master задвижване)

Функция като "Мрежа каскада 1": С това свързване master задвижването може също да участва в
автоматична смяна на помпи с балансиране на работните часове.
Настройка "3 ..VSD каскада"

макс. 4 управлявани от инвертора
задвижвания
(вкл. главното задвижване)

Всички каскадни задвижвания се осъществяват посредством управление на скоростта с честотни
инвертори >pDRIVE< MX eco и са управлявани от главно задвижване (с активирана функция "VSD
каскада"). Благодарение на честотния инвертор свързването към мрежата става без затруднения от
пусковия ток.
Типично за задвижвания с ниска мощност (< 15 kW).
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Инверторът на master задвижването определя точката на превключване за свързване и изключване на
съответните подчинени (slave) задвижвания посредством оценяването и динамичната мощност на
налягането (PID управление) или реалната честота на master задвижването. Има команди за
превключване на релетата на изхода или цифровите изходи на master задвижването.
В зависимост от броя на помпите може да е необходимо използването на опционни платки за
разширение (Опция >pDRIVE< IO11 или >pDRIVE< IO12).
В съответствие с избрания тип каскада, е необходимо хардуерно заключване на контакторите на
задвижването. Вижте следните предложения за управление.

Предложения за управление

Следващите предложения за управление включват превключване на оперативен режим, което
позволява превключване между:
• Автоматично
Каскадните двигатели се свързват и изключват посредством автоматично каскадно управление

• Ръчно включване
Устройството се свързва ръчно независимо от каскадното управление

HUDH

• Off
Изключване на задвижването

8 P01 002 BG.02/02a

За всяко slave задвижване трябва да се предвиди цифров вход, за да се разпознае състояние Готов на
задвижването при процеса на управление.
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Мрежа каскада 1
Базово устройство

S1...S4:
S1...S4
Авто
0 OFF
1 ON

I
1
0
0

II
1
0
0

III
0
0
1

F1

HUDH

K1

II
III

K2
8 P01 002 BG.02/02a

S1

S2

S3

II
III

K4

S4

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F

I
I
I
I

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR
R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Външно 24 V DC захранване
0V
Стартиране НАПРЕД
Каскаден двигател 1 готов
SW1

Каскаден двигател 2 готов Source
Каскаден двигател 3 готов

Ext.
Int.

Каскаден двигател 4 готов
Цифров вход 6 / Tермистор TH1
Вътрешно +24 V DC
“Безопасно спиране”

Готов / Работа

Каскаден двигател 1 ON

Опционна платка IO11
II
III

K3

F3

O

1

24V външ.
0V външ.
Стартиране
S1
S2
S3
S4

F2

I

Sink

Авто 0 1

R3A
R3B
R3C

Каскаден двигател 2 ON

DO1
DO2
CDO

Каскаден двигател 4 ON

Каскаден двигател 3 ON
Общо

II
III

Схематичен чертеж!

Обикновено, превключването на контакторите на двигателя не може да стане директно чрез
изходното реле на инвертора или цифровите изходи. Трябва да се изплзват подходящи
спомагателни контактори, които са съобразени с използваните контактори !
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Мрежа каскада 2
Базово устройство

S1...S4:
I
1
0
0

II
1
0
0

III
0
0
1

F1

K12

K2

K13

K3

K14

K4

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

I
I
I
I

Външно 24 V DC захранване
0V
Стартиране FWD
Каскаден двигател 1готов
Каскаден двигател 2 готов Source
Каскаден двигател 3 готов

SW1

Ext.
Int.

Каскаден двигател 4 готов
Цифров вход 6 / Tермистор TH1
Вътрешно +24 V DC
"Безопасно спиранеl"

K1 K14 K13 K12

K11

K12
K13
K14
S1

S1

II

III

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Готов / Работа

Каскаден двигател 1 ON

K2 K14 K13 K11

K12

K11
K13
K14
S2

S2

Oпционна платка IO11
II

III

K3 K14 K12 K11

K13

K11
K12
K14
S3

S3

II

III

K4 K13 K12 K11

K14

K11
K12
K13
S4

S4

R3A
R3B
R3C

DO1
DO2
CDO

Каскаден двигател 2 ON

Каскаден двигател 3 ON
Каскаден двигател 4 ON
Общо

II

III

Както вече знаете, мрежата и контакторите на двигателя са заключени един срещу друг така че изборът
на първия двигател на master задвижването активира изходния контактор на инвертора. Всички
следващи команди за превключване се отнасят за линейните контактори.
Схематичен чертеж!

Обикновено, превключването на контакторите на двигателя не може да стане директно чрез
изходното реле на инвертора или цифровите изходи. Трябва да се планират подходящи
спомагателни контактори, които са съобразени с използваните контактори !
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K11

F3

O

1

24V външ.
0V външ.
Start
S1
S2
S3
S4

F2

I

Sink

S1...S4
Авто
0 Off
1 On

Авто 0 1

VSD каскада
Базово устройство

S1...S4:
S1...S4
Авто
0 Off
1 On

I
1
0
0

II
1
0
0

III
0
0
1

F1

HUDH
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S1

II
III

към DI1 (Стартиране НАПР.)
Каскаден двигател 2

S2

към DI1 (Стартиране НАПР.)
Каскаден двигател 3

S3

към DI1 (Стартиране НАПР.)
Каскаден двигател 4

S4

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F

24V външ.
0V външ.

Каскаден двигател 1

F3

O

1

AI1 (0...10V)
на вс. Каскадни помпи

Start
S1
S2
S3
S4

F2

I

I
I
I
I

COM
AO1

Земя

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Външно 24 V DC захранване

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Аналогов изход +10 V

0V
Старт VSD каскада
Каскаден двигател 1 готов
Каскаден двигател 2 готов Source
Каскаден двигател 3 готов

Sink

Авто 0 1

SW1

Ext.
Int.

Каскаден двигател 4 готов
Старт НАП
Вътрешен +24 V DC
"Безопасно спиране”

Готов /Работа

Каскаден двигател 1 ON

Опционна платка IO12
II
III

II
III

R4A
R4B
R4C
DO3
DO4
CDO

Каскаден двигател 2 ON

Каскаден двигател 3 ON
Каскаден двигател 4 ON
Общо

II
III

към AI1 (0...10V): Каскаден двигател 3, 4
Каскаден двигател 3
Каскаден двигател 4

COM
AO2
AO3

Земя
Аналогов изход +10V / ?10V / +20mA
Аналогов изход +10V / ?10V / +20mA

Предимството в това свързване е в опростеното изпълнение на управлението без да се използват
линейни или допълнителни контактори. Включването и изключването на отделните двигатели става
посредством цифрови сигнали на съответния инвертор. В допълнение към командите за превключване
има и еталонна стойност от главното задвижване за честотата на всяко каскадно задвижване.
Инверторът на двигател в каскада 1 приема функционалността на главното (master) задвижване.
Токовото натоварване при свързването на помпата е малко, така че това е особено подходящо за
системи с отслабена мрежа.
Алтернативно на стандартните еталонни стойности от аналоговите изходи (като описаните по-горе)
може да се използва Modbus master функция (вижте подробности в Modbus работни инструкции).
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Точки на включване за оценка на налягането

С този режим на превключване PID отклонение на PID контролера се наблюдава при стойност "Max. PIDотклонение". Ако налягането в системата спадне и веригата на управление не може да се балансира с
увеличаването на скоростта, PID отклонението нараства. Когато се достигне максимално PID отклонение
C3.18, се появява нужда от свързване на slave задвижване.
Обратно, ако налягането в системата е твърде високо, се достига отрицателен праг на PID
отклонението, при което започва изключване на slave задвижването.

Превишаването или недостигането на позволените граници не води директно до свързване или
изключване на задвижването. Временната динамика на превключване може да се оптимизира
посредством параметър C3.32...C3.35.
Точки на включване за оптимизиране на ефективността

За режима на превключване "Оптимизирам К.П.Д." командите за свързване и изключване на каскадните
задвижвания са в зависимост от честотата. Различните точки на свързване и изключване са избираеми
за всяко каскадно задвижване.
Мониторингът става посредством вътрешно-честотния еталон, при което операцията е възможна с
вътрешен PID контролер както и с външна верига на управление.
Динамично превключване

За да се постигне достатъчно бързо и точно, но същевременно гладко управление, нуждата от
свързване и изключване, която е резултат от мониторинга на PID отклонението или честотата на изхода,
се оценява посредством регулируемото времево закъснение, преди то да е настъпило.
Смяна на мотор

Принципът на каскадното свързване е специално изработеното свързване и изключване на отделните
стъпала на каскадата. Това автоматично води до факта, че главното натоварено задвижване (= master
задвижването) е по-често в работен режим отколкото върховото задвижване. По този начин, за помпена
инсталация работните часове за отделни задвижвания на каскада действат пропорционално на
необходимия поток съобразно дневната работа на инсталацията.
Съобразно оразмеряването, върховото натоварване на помпата може напр. да се използва само в
случай на аварии. За да се избегнат вреди или загуби за всяка помпа, която не се използва редовно
(проблеми с уплътнението, постоянна ръжда,...) и за да се балансират работните часове на всички
каскадни задвижвания, е добре да се осигури автоматично превключване на двигателя.
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За да може да се реагира по-бързо при силни колебания на налягането, параметърът C3.18 "Max. PIDотклонение"се застъпва донякъде с допълнителен праг "Ускоряване огранич.".

Кранова функция

MX eco
MX pro

Честотните инвертори от серията >pDRIVE< MX pro предлагат специални функции за кранови
приложения. Освен основните функции като управление на спирането оптимизирано за подем и дълъг
ход, устройствата предлагат и разширени функции за оптимизиране на задвижването при различни
ситуации като разширени функции за безопасност, оптимизация на подемнинте приложения,...
Обхватът на приложение на устройствата >pDRIVE< MX pro обхваща всички области на
транспортиращата технология като подеми, механизми за въртене, дълги ходове и контактни
токопроводи, въжени лебедки, транспортни ленти, наклонени транспортьори, елеватори, ескалатори,
лифтове и въжени линии,...
За всички кранови функции е необходимо да се създаде точен въртящ момент, за да поеме
натоварването докато спирачките се отварят. Това изискване се изпълнява само в случай на
векторно-ориентирано управление на двигател метод (VC стандарт, VC разширен, VC обратна
връзка) и трябва да се направи правилна настройка на параметър B3.02 Управление режим,
когато се използва спирачна функция и други кранови функции.
Неподходяща настройка на параметрите на инвертора може да доведе до неизправности на
крана !
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При всички случаи, системата за мониторинг, която е независима от инвертора трябва да се
въведе и интегрира в хардуера на спирачната верига (центробежен прекъсвач,...).
Дълъг ход

Когато C3.45 е зададен на "1 .. Количка" въртящия момент е зададен на оптимално, когато механичната
спирачка е отворена и затворена. За защита на механичната спирачка, затварянето на спирачката може
да бъде специфично забавенo, когато се достигне момент на застой, чрез който регулируемата DC
задържаща спирачка противодейства на люлеенето или натоварване от вятъра по време на това
закъснение.
Активното спиране, при което се използва вътрешно или външно спирачно устройство и спирачен
резистор е необходимост при работата. Като алтернатива, е възможна обща концепция с DC куплинг
включително спирачно устройство или интелигентен токоизправител >pDRIVE< LX.
Подем

Настройката от C3.45 до 2 .. Подем" позволява безопасен, контролиран въртящ момент преди
отварянето или затварянето на механичната спирачка така, че натоварването може да се измести без
шоково с максимална защита на механичната спирачка.
Операционните свойства се различават съобразно използвания вариант за управление на двигателя
B3.02. В случай на вариант "4 .. VC обратна връзка" с обратна връзка по енкодер безопасността на
работа до скорост нула е възможна (електрическо задържане на натоварването по време на спиране).
Без обратна връзка по енкодер механичната спирачка се задвижва винаги в скоростния обхват около
нула и трябва да се гарантира, че предоставения еталон скорост не е по-малко от 5 пъти номиналното
хлъзгане.
Активното спиране, което използва вътрешното и външното спирачно устройство и спирачния резистор,
е необходимо за работата. Като алтернатива, е възможно да се използва обща концепция с DC куплинг
включително и спирачно устройство или интелигентен токоизправител >pDRIVE< LX.
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Бърза скорост за кран

MX eco
MX pro

Функцията "Бърза скорост за кран" позволява зависимо от товара адаптиране на макс. ограничение на
скоростта. Така е възможно да се използва отслабващия обхват на полето специално за бързи
динамични поредици съобразно натоварването при подем и дълъг ход).

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

За определяне на реалното натоварване се прави кратка измервателна пауза по време на ускорението,
за да се раздели динамичното натоварване (ускорение) от статичното (натоварване). Възможно е
предвиждането на максималната допустима скорост като се има предвид намаляващия номинален
въртящ момент в отслабващия обхват на полето.
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Генераторна крива

MX eco
MX pro

Генераторната крива осигурява циклично обработвана еталонна крива, която може да се конфигурира
със задаване на седем еталонни двойки (еталонна стойност и време).
В допълнение към цикличната работа, има още операция за управление на нивото и ъгъла (R/S, S/R)
както и функция задържане/изчистване за >pDRIVE< MX pro.
Генераторната крива често се използва в комбинация с коригиране на еталонната стойност и функциите
на компаратора (напр. при автоматични системи за измиване, напоителни съоръжения, вибриращи
движения, намотки и бобини,...).
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HUDH

Точките определени посредством параметър C1.63...C1.76 са свързани една с друга линейно и се
изпълняват циклично.

След като достигнат еталонна стойност в точка SW6 еталонната стойност задвижва точката на еталонна
стойност SW0 за време Δt7 и стартира с нов цикъл оттам.
Ако са необходими по-малко от 7 двойки стойности, за да се илюстрира съгласуването на
цикличната еталонна стойност, оставащите времеви точки трябва да се зададат на нула секунди
и останалите еталонните точки равни на еталонната стойност SW0.

Кратко меню

MX eco
MX pro

Краткото меню предлага възможност за сортиране на параметри избрани от цялата гама на матричната
структура като копие в матрично поле B6 "Кратко меню". По този начин, често използваните параметри
за оптимизация на работата и мониторинг могат да се обобщят за целите на потребителя свързани с
регулиране или индикации.
В допълнение към това, е възможно да изключите всички параметри посочени в краткото меню от
заключването на параметъра с общо приложение, за да се създаде свободно редактируем обхват на
сигурност.
Фабричните предварителни настройки на краткото меню зависят от зареденото macro. Основно,
параметрите използвани за оптимизация на задвижването по време на работа са отбелязани тук (напр.
ускорение / забавяне, PID настройки,...).
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Балансиране на натоварването

MX eco
MX pro

Функцията "Балансиране товар" може лесно да се използва като алтернатива на (главно/ подчинено)
master/slave свързване за задвижвания, които са свързани директно или с общо натоварване. За тази
функция се изисква използването на еднакви двигатели (мощност, габарит, брой полюси), защото те се
управляват със същата скорост поради тяхното механично свързване. Двигателите могат да са свързани
механично или директно (последователно свързвани задвижвания с два двигателя,...) или посредством
общото натоварване (няколко двигателя с общ зъбен венец, преместване на двигателите, обща
предавателна кутия,...).
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HUDH

Натоварването се разпределя между индивидуалните задвижвания посредством регулиране хлъзгането
на отделните асинхронни двигатели при същата скорост. Режимът на хлъзгане и балансът на
натоварване могат да се регулират чрез параметризация по отношение на макс. намаляване на
скоростта при пълно натоварване, стартиране на баланс на натоварването (честота и въртящ момент) и
динамичния режим.

Функцията "Балансиране товар" предполага вариант за управление на двигателя VC стандарт
или VC разширен.
Ако се избере друг вариант за управление на двигателя или управлението на въртящия момент е
активно, се появява съобщение за аларма "Смяна реж. управл.".
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MX eco
MX pro

Управление на вентилатора

Всички инвертори >pDRIVE< MX eco & pro са оборудвани с конфигуруемо управление на вентилаторите
на силовата част. Изключването на вентилатора, когато не се изисква охлаждане увеличава живота на
вентилаторите и намалява консумацията на енергия както и шумовото натоварване.
В зависимост от размера на устройството функциите се различават както следва:
− >pDRIVE MX eco & pro 4V0,75...4V75
Вентилаторът се включва при термично натоварване > 70 % и се изключва при < 60 %.
− >pDRIVE MX eco & pro 4V от 90 kW
>pDRIVE MX pro 6V
Вентилаторът работи до тогава докогато инверторът е в работен режим. След команда за спиране
вентилаторът продължава да работи докато термичното натоварване стане < 60 %.

MX eco
MX pro

HUDH

Macro конфигурация

Макросите (Macros) са предварителни фабрични настройки на параметрите за типични приложения на
>pDRIVE< MX eco & pro. Когато се зареди макрос, информацията за приложението в EEprom се
презаписва. Групите параметри като информация за двигателя, езикови настройки, памет на грешки,
работни часове, текстове и базови комуникационни настройки както и настройките на параметъра
съхранявани в архива ("Backup") остават непроменни.
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Macro M1

Предварителните настройки на параметъра се оптимизират за стандартни задвижвания с
конвенционално управление посредством клемореди (фабрична настройка)
Macro M2
>pDRIVE< MX eco:

>pDRIVE< MX pro:

Предварително зададените параметри за
употреба на вграден PID контролер и
конвенционално управление (типично за помпи,
вентилатори и компресори)

Предварително зададени параметри за кранови
задвижвания със спирачно устройство

Macro M3
>pDRIVE< MX eco:

>pDRIVE< MX pro:

Предварително зададените параметри за
задвижвания в каскадно свързване и с PID
контролер

Предварително зададените параметри за
задвижвания с управление на скоростта в
Master/Slave свързване

Macro M4

Предварително зададените параметри за управление на задвижването посредством полеви шини
"Profibus DP"
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Macro M1: Обща употреба (фабричен макрос)

Macro M1 представя съзнателно съхраняван вариант на настройките, който има всички необходими
функции за голям брой приложения. Използва се типично за PLC-автоматични системи с
конвенционална електрическа мрежа, в която честотният инвертор се използва като интелигентен
превключвател.
Командите за управление стават с двупроводна технология отделена за двете посоки на въртене
посредством клеморедите на базовото устройство. Еталонната стойност за честотата е планирана като
4...20 mA сигнал.
Управлението от пулт на устройството е възможно посредством пулт за управление Matrix BE11 или
вграден LED-пулт.
Стойностите на макроса представляват предварителна параметризация на честотния инвертор.
Независимо от настройките на макроса, винаги всички функции са на разположение в >pDRIVE<
MX eco & pro. Те могат да се активират или променят съобразно изискванията на приложението.

Маcro M1 отговаря на фабричната настройка.

Разпределение на клеморедите за Macro M1
Базово устройство

Старт НАПРЕД
Старт РЕВ.

*)

Ако се използва цифров вход DI6 за свързване на термистора,
превключете селекторния прекъсвач SW2 на PTC, след което
рестартирайте устройството. Параметрите на инвертора трябва
да бъдат подходящо зададени.
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Външно 24 V DC захранване

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

HUDH

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Не се използва
Земя
f-етал. стойност 1 [Hz]
Земя
Актуална честота

0V
Стартиране НАПР. (двукаб.)Source
Стартиране РЕ. (двукаб.)

SW1

Ext.
Int.

Не се използва
Не се използва
Не се използва
Термистор TH1 *)

PTC
LI

SW2
*)

+24 V DC за цифрови входове
"Безопасно спиране" (Изключване на
захранването)

Готов / Работа

Не се използва
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4...20 mA

+10 V Еталон

Sink

F-етал.
стойност
4...20 mA

+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM
AO1
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HUDH

Пътека на еталонната стойност на Macro M1
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Macro M2: >pDRIVE< MX eco – Задвижвания с PID управление на процеса

Мacro M2 е типична предварителна настройка за задвижвания с PID-контролер като онези, които се
използват за помпи, вентилатори, компресори и др.
Командите за управление стават посредством двупроводна технология за препращане посредством
клеморедите на базовото устройство, PID еталонната стойност се определя на аналоговия вход AI1
(0...10 V) и PID реалната стойност на AI2 (0...10 V или 4...20 mA). Превключването от управление по
затворен цикъл на управление по отворен цикъл може да се извърши посредством цифров вход, докато
в този случай еталонната стойност при AI1 може също да се използва като еталонна стойност на
честотата.
В допълнение към управлението по затворен и отворен цикъл (посредством клеморедите) е възможно
управление от пулт на устройството посредством пулт за управление Matrix BE11 или вграден LED пулт.
Стойностите на макроса представляват предварителна параметризация на честотния инвертор.
Независимо от настройките на макроса, винаги всички функции са на разположение в >pDRIVE<
MX eco & pro. Те могат да се активират или променят съобразно изискванията на приложението.
>pDRIVE< MX eco разпределение на клеморедите за макрос M2
Базово устройство

4...
20 mA
4...20 mA

Стартиране НАПРЕД
PID активен
Външна грешка

*)

Ако цифровият вход DI6 се използва за свързване на
термистора, превключете селекторния прекъсвач SW2 на PTC
и след това рестартирайте устройството. Параметрите на
инвертора трябва да бъдат подходящо зададени.
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P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Външно 24 V DC захранване

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

HUDH

Xy

+10 V Еталон
PID-ет.стойност [%]
Земя
PID-акт.стойност [%]
Земя
PID-акт.стойност [%]

0V
Стартиране НАПР.(двупров.) Source
PID-активно

SW1

Ext.
Int.

Не се използва
Външ.грешка 1
Не се използва
Tермистор TH1 *)

PTC
LI

+24 V DC за цифрови входове
"Безопасно спиране" (Спиране на
захранването)

Готов / Работа

Не се използва

SW2
*)
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Процес стойност
преобразувател

+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM
AO1

Sink

10kOhm
0...+10 V
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HUDH

>pDRIVE< MX eco път на еталонната стойност на макрос M2
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Macro M2: >pDRIVE< MX pro – Подемни приложения

Macro M2 е типична предварителна настройка на задвижвания за подем.
Командите за управление стават посредством двупроводна технология за препращане (=повдигане) и
операции на заден ход (= спускане) посредством клеморедите на базовото устройство. Еталонната
стойност на скоростта се посочва на аналоговия вход AI2 (0...10 V или 4...20 mA).
Външната механична спирачка се задвижва посредством реле R2 на базовата карта на >pDRIVE<
MX pro. Спирачното устройство се активира като електрическа спирачка. Мониторингът на спирачния
резистор се извършва на базата на оценяване на термичния математически модел.
Стойностите на макроса представляват предварителна параметризация на честотния инвертор.
Независимо от настройките на макроса, винаги всички функции са на разположение в >pDRIVE<
MX eco & pro. Те могат да се активират или променят съобразно изискванията на приложението.
>pDRIVE< MX pro разпределение на клеморедите за макрос M2
Базово устройство

Стартиране НАПРЕД

Стартиране РЕВ.

*)

Ако се използва цифров вход DI6 за свързване на термистора,
превключете прекъсвача на селектора SW2 на PTC и след това
рестартирайте устройството. Параметрите трябва да бъдат
настроени подходящо.
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P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Външно 24 V DC захранване

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Не се използва
Земя
HUDH

F-етал.стойност 1 [Hz]
Земя
Актуална честота

0V
Стартиране НАПР.(двупров.)

Стартиране РЕВ. (двупров.)

Source
Ext.
Int.

SW1

PTC
LI

SW2
*)

Не се използва
Не се използва
Не се използва
Tермистор TH1

+24 V DC за цифрови входове
"Безопасно спиране”
(Спиране на захранването)

Готов / Работа

Освобождаване на спирачката
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4...20 mA

+10 V Еталон

Sink

F-етал.
Стойност
4...20 mA

+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM
AO1
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HUDH

>pDRIVE< MX pro пътека на еталонната стойност на макрос M2
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Mаcro M3: >pDRIVE< MX eco – Задвижвания с PID управление на процеса и каскадно управление

Макрос M3 е типична предварителна настройка за задвижвания с каскадно управление и активно PID
управление на веригата като тези, които се използват в ретранслационни станции, водопроводни
станции и др.
Устройството е с конфигурация съобразно конструкцията на "Мрежа каскада 1" с master задвижване с
управление на скоростта и две slave задвижвания. Управлението на slave задвижванията става
посредством разшифроване на отклонението при управление на PID веригата за управление на master
задвижването, което свързва и изключва slave задвижванията посредством две релета на изхода.
Командите за управление се задават посредством двупроводна технология за препращане посредством
клеморедите на базовото устройство, PID еталонната стойност се задава директно на инвертора
посредством бутон на пулта за управление Matrix BE11 или със стрелките на вградения LED пулт. PID
актуалната стойност се посочва на аналоговия вход Al 2 (0...10 V или 4...20 mA). За да се разбере дали
slave задвижванията са готови за работа, за всяко от двете slave задвижвания трябва да се осигури
цифров вход на master задвижването. На базата на балансирането на работните часове slave
задвижванията се свързват и изключват посредством два релейни изхода.
В допълнение към управлението по затворен и отворен цикъл (посредством клеморедите) е възможно
управление от пулт на устройството посредством пулт за управление Matrix BE11 или вграден LED пулт.

8 P01 002 BG.02/02a

HUDH

Стойностите на макроса представляват предварителна параметризация на честотния инвертор.
Независимо от настройките на макроса, винаги всички функции са на разположение в >pDRIVE<
MX eco & pro. Те могат да се активират или променят съобразно изискванията на приложението.
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>pDRIVE< MX eco разпределение на клеморедите за макрос M3
Базово устройство

4...
20 mA
4...20 mA

Стартиране НАПРЕД
Каск. двигател 1 готов
Каск. двигател 2 готов

HUDH

Външна грешка

8 P01 002 BG.02/02a

K1

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Външно 24 V DC захранване

Не се използва
Земя
PID-акт.стойност [%]
Земя
PID-акт.стойност [%]

0V
Стартиране НАПРЕД (2 кабела)
Каскаден двигател 1 готов
Каскаден двигател 2 готов

Source
Ext.
Int.

SW1

Sink

Xy

+10 V Еталон

Външ. Грешка 1
Не се използва
Не се използва
+24 V DC за цифрови входове
"Безопасно спиране" (Спиране на
захранването)

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Готов /Работа

Каскаден двигател 1 ON

Опционна платка IO11

K2

R3A
R3B
R3C
-10
+24
DI7
DI8
DI9
DI10
0V
TH2+
TH2DO1
DO2
CDO
0V

Каскаден двигател 2 ON

-10 V Еталон
+24 V DC или цифрови входове
Не се използва
Не се използва
Не се използва

Source
Ext.
Int.

SW3

Sink

Процес стойност
преобразувател

+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM
AO1

Не се използва
0V
Входове на термистора TH2
Заземяване за термистора
Не се използва
Не се използва
Общо
0V
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HUDH

>pDRIVE< MX eco пътека за еталонната стойност на макрос M3
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Мacro M3: >pDRIVE< MX pro – Задвижвания с master/slave свързване

Macro M3 е типична предварителна настройка за задвижвания с механичен куплунг, които работят с
master/slave вариант на управление (S-ролки, металообработващи машини, машини за изтегляне на
тел,...).
Едното задвижване се определя като главно (master). Вътрешният контролер на скоростта (с или без
обратна връзка по енкодер) на главното задвижване отговаря на общата скорост. Инверторите, които
работят като подчинени (slaves), приемат реалния въртящ момент от главното задвижване като еталон
на въртящия момент. Когато се използва този метод, натоварването което се поделя между отделните
задвижвания може да се зададе.
Изборът между master и slave управление става, когато се активира контролера на въртящия момент на
подчиненото задвижване. Ако slave задвижването, което получава еталонния въртящ момент от master,
не може да остане в определените граници на скоростта (напр. Без куплунг за натоварване),
контролерът на въртящия момент автоматично се превключва на работа с управление на скоростта и
отбелязва това състояние посредством релеен изход (съобщение аларма).
Възможно е също ръчно превключване от управление на скоростта на управление на въртящия
момент като се използва цифров вход.
Стойностите на макроса представляват предварителна параметризация на честотния инвертор.
Независимо от настройките на макроса, винаги всички функции са на разположение в >pDRIVE<
MX eco & pro. Те могат да се активират или променят съобразно изискванията на приложението.

HUDH

>pDRIVE< MX pro разпределение на клеморедите за макрос M3
Базово устройство

f ЕТАЛ. 4...20 mA
TAKT. 4...20 mA

Стартиране НАПРЕД
Стартиране РЕВ.

T-контролер
активен (slave)

*)

Ако се използва цифров вход Di6 за свързване на термистора,,
превключете прекъсвача на селектора SW2 на PTC и след това
рестартирайте устройството. Параметрите на инвертора трябва
да бъдат настроени подходящо

+10 V Еталон

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Външно 24 V DC захранване

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

T-етал. В %
Земя
F-еталон 1 [Hz]
Земя
Въртящ момент

0V
Стартиране НАПР. (двупров.)
Стартиране РЕВ. (двупров.)

Source
Ext.
Int.

SW1

PTC
LI

SW2
*)

Sink

8 P01 002 BG.02/02a

TЕТАЛ. 0...10V

+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM
AO1

T-контролер активен
Не се използва
Не се използва
Термистор TH1 *)

+24 V DC за цифрови входове
"Безопаснo спиране"
(Спиране на захранването)

Готов / Работа

Кат. аларма 1
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HUDH

>pDRIVE< MX pro пътека на еталонната стойност на макрс M3

8 P01 002 BG.02/02a

>pDRIVE< MX pro единична размяна master/slave
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Маcro M4: Обща употреба с полева шина

Маcro M4 представлява съхраняван вариант на настройките, който е предназначен за голям брой
промишлени приложения. Макросът се използва типично за PLC-автоматизирани системи с Profibus
свързване, в които честотният инвертор се използва като интелигентно задвижване.
Командите за управление както и еталонната-/актуалната стойност на трансмисията са съобразени с
Profidrive-Profile до PPO4. За да се осъществи превключване на източника на управление, трябва също
да се параметризира конвенционалното управление на клеморедите с двукабелни команди за
управление и еталонна стойност на аналоговия вход AI2 като допълнение към полева шина
свързването.
Възможно е да се превключи между bus- и клеморедно управление посредством цифров вход.
Управлението на устройството е възможно посредством пулт за управление Matrix BE11 или вграден
LED пулт независим от източника на управление (bus / клемореди).
Стойностите на макроса представляват предварителна параметризация на честотния инвертор.
Независимо от настройките на макроса, винаги всички функции са на разположение в >pDRIVE<
MX eco & pro. Те могат да се активират или променят съобразно изискванията на приложението.
Разпределение за клеморедите за макрос M4

f-етал.
Cтойност
4...20 mA
8 P01 002 BG.02/02a

4...20 mA

Старт НАПРЕД
Стартиране РЕВ.
Bus/Клемореди

*)

Ако не се използва цифров вход DI6 за свързване на
термистора, превключете селекторния прекъсвач SW2 на PT,
след което рестартирайте устройството. Параметрите на
инвертора трябва да бъдат правилно зададени.

+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM
AO1
P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR
R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

+10 V Еталон
Не се използва
Земя
f-етал. стойност 2 [Hz]
Земя
Актуална честота
Външно 24 V DC захранване
0V
Стартиране НАПР. (двупров.)
Стартиране РЕВ. (двупров.)

Source
Ext.
Int.

SW1

PTC
LI

SW2
*)

Sink

HUDH

Базово устройство

Източник на управление 2
F-етал. стойност 2 [Hz]
Не се използва
Термистор TH1 *)

+24 V DC за цифрови входове
"Безопасно спиране" (Изключване на
захранването)

Готов / Работа

Не се използва

Опционна карта PBO11
Slave адрес
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HUDH

Пътека на еталонната стойност на макрос M4
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MX eco
MX pro

Мотор подгряване

Когато използвате двигатели при неблагоприятни условия на средата като например влажност и / или
резки температурни колебания, има опасност от кондензация в двигателя. За да се избегнат повреди на
двигателя може да се активира функцията "Мотор подгряване". За разлика от външно монтираните
системи за подгряване на двигателя, подгряването става директно в намотките на двигателя
посредством директен ток, който се използва от инвертора.

L1

R/L1

L2

S/L2

L3

T/L3

PE

PE

U/T1
V/T2
F1

F2

I

O

1

2

3

4

5

M

W/T3

F3

6

PE

A
B
C
D
E
F

HUDH

DIx
DIx
DIx

Старт НАПР.

+24
PWR

Вътрешно +24 V DC

8 P01 002 BG.02/02a

RxA
RxC

A1

Старт РЕВ.

Source
Ext.
Int.

SW1

Sink

Старт НАПРЕД
Старт РЕВ.
J
Термостат

Подгряване на двигателя

Активно вътрешно
подгряване на двигателя
Честотен инвертор >pDRIVE< MX

Ако подгряването става в зависимост от външен сензор като например хидро- или термометър,
изберете настройка "2 .. DI зависим" и осигурете съответен конфигуриран цифров вход.
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MX eco
MX pro

Управление на двигателя

За оптимално пригодяване на използвания двигател към съответното приложение, са необходими
въвеждане на съответното идентификационно име на двигателя, изпълнение на рутинна автоматична
настройка, както и избор на подходящ метод за управление на двигателя.
>pDRIVE< MX eco & pro осигурява различни методи за управление на двигателя.

V/f икономия
(само MX eco)
V/f 7 точка
VC стандарт

VC разширен

Кратко описание

Възможни настройки

Типични приложения

Опростено управление
на V/f-характеристика

Номинална информация
за двигателя
Стартово напрежение

Опростени приложения,
задвижвания за няколко
двигателя, специални
двигатели, специални намотки
Опростени приложения в
обхвата на помпи и
вентилатори

Управление на V/f
характеристика,
оптимизирано за
квадратни натоварвания
В 7 точки свободно
конфигуриране на V/fхарактеристика
Управление насочено
към полето без обратна
връзка по скорост

Номинална информация
за двигателя
Стартово напрежение
Редукция на потока
Номинална информация
за двигателя
V1/f1...V5/f5
Номинална информация
за двигателя
Стартов въртящ ммомент
Корекция на прескачането
Отслабване на Vmax поле
Автоматична настройка
Оптимизирано
Номинална информация
управление насочено
за двигателя
към полето без обратна Стартов въртящ момент
връзка по скорост
Корекция на прескачането
Отслабване на Vmax поле
Автотюнинг

VC икономия
(само MX eco)

Управление насочено
към полето без обратна
връзка по скорост
оптимизирано за
квадратично
натоварване

Номинална информация
за двигателя
Стартов въртящ момент
Корекция на прескачането
Отслабване на Vmax поле
Автоматична настройка
Редукция на потока

VC обратна
връзка
(само MX pro)

Управление
ориентирано към
полето с обратна
връзка по енкодер
(вариант затворен
цикъл)

Номинална информация
за двигателя
Стартов въртящ момент
Корекция на прескачането
Отслабване на Vmax поле
Автоматична настройка

Синхр.
стандартна
(само MX pro)

Вариант на управление Номинална информация
без обратна връзка по
за двигателя и намотката
позиция за синхронни
машини
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Специални двигатели и
намотки, заглушаване на
резонанс
Фабрична настройка,
целенасочен контрол с много
добра динамика (дори за
задвижвания няколко
двигателя)
Приложения със специални
изисквания по отношение на
динамика и стартиращ въртящ
момент, само за единични
задвижвания напр.
компресори, екструдери,
транспортни ленти,...
Задвижвания с квадратично
натоварване като центробежни
помпи и вентилатори.
Консумацията на енергия се
оптимизира посредством
зависимо от натоварването
намаляване на
магнетизирания векторен ток.
Приложения със специални
изисквания по отношение на
динамиката, точността на
скоростта, режим на
стартиращия въртящ момент,
режим при скорост нула с
високи изисквания за
безопасност, или управление
на въртящия момент, само за
единични задвижвания напр.
подеми, стени за изпитване,...
Приложения без високи
изисквания към стартиращия
въртящ момент, напр.
текстилни машини,
вентилатори,...

8 P01 002 BG.02/02a

Метод за
управление
V/f 2 точка

HUDH

Изборът можете да направите в следната схема:

MX eco
MX pro

Мотор управление на контактора

Управлението на контактора на двигателя е функционално разделено на две различни групи.
Настройка "VSD контролиран"

Ако се активира настройка "VSD контролиран", контакторът на двигателя се включва и изключва
посредством цифров изход. Този цифров вход трябва да се конфигурира с функцията "Мотор контакт.
ВКЛ". Контакторът на двигателя се затваря с всяка команда за стартиране и се отваря след завършване
на намаляването на ускорението.
K2
L1

R/L1

U/T1

L2

S/L2

V/T2

L3

T/L3

PE

PE

F1

F2

W/T3

F3

I

O

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

M

PE

A
B
C
D
E
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K2

K20

0V
DIx
+24
PWR
RxA
RxC

A1

0V
Source
Съответствие с контактора
Ext.
на двигателя
Int.
+24 V DC за цифрови входове

SW1

Sink

HUDH

F

Управляващо напрежение

Контактор на двигателя ON

Честотен инвертор >pDRIVE< MX

K20
K2

Функцията на контактора на двигателя може да се контролира чрез свързване на допълнителен контакт
към цифров вход.
Настройка "Външ. управление"

Ако се активира настройка "Външ. управление", веригата на двигателя се отваря с външноуправлявания контактор на двигателя или посредством ръчно управляван прекъсвач. Честотният
инвертор разпознава прекъсването на захранването на веригата на двигателя благодарение на фазовия
мониторинг на изхода и активира поредица, която разпознава повторното затваряне на веригата на
двигателя. Ако двигателят се свърже отново, инверторът се синхронизира автоматично със скоростта на
двигателя и продължава да работи.
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MX eco
MX pro

Претоварване на двигателя

Всеки двигател трябва да се защити срещу температурите на намотката, които са твърде високи в
резултат от недопустимо високото натоварване.
С двигатели без управление на скоростта, това може да стане с опростени прекъсвачи за двигателя (I²t
защита). Те определят недопустимо натоварване като отчитат тока и неговото време на престой.
Охлаждането на двигателя се приема като постоянно и поради тази причина не се включва в отчитането
на натоварването.
Ако двигателят се привежда в действие на изхода на инвертора, неговата скорост може да се промени.
Ако скоростта е по-малка от неговата номинална стойност, ефектът от охлаждането на двигателя също
намаля като при самоохлаждащите двигатели вентилаторът се задвижва директно от вала на двигателя.
Поради тази причина използването на прекъсвач на електрическата верига на двигателя в този случай
не е достатъчна защита срещу пренатоварване.

RPTC > 3 kΩ
RPTC < 1.8 kΩ
RPTC < 50 Ω
RPTC > 100 kΩ
Типичен режим на съпротивление на PTC термистор

Съществуват следните входове за мониторинг:
Вход

Позиция

Клемореди

Забележка

TH 1

Базово устройство

DI6
0V

Избор DI6: цифров вход / PTC сензор
Превключване с SW2 = PTC
Промяната не е активна докато Мрежи OFF/ON.

TH 2

Опция >pDRIVE< IO11

TH2+
TH2+

TH 3

Опция >pDRIVE< IO12

TH3+
TH3+

Ако на двигателя няма PTC термисторни сензори, защитата на двигателя може да се осъществи
посредством температурно-математически модел на двигателя.
Термичният модел на двигателя е сложен аритметичен алгоритъм, който определя реалната
температура на намотките му. Спецификацията на модела на двигателя се появява чрез регистриране
режима на тока по отношение на скоростта (условията на охлаждане) и възможностите за запазване на
температурата на двигателя. Ако максималната температура на средата, в която се намира двигателя е
известна, тогава това също трябва да се вземе предвид.
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8 P01 002 BG.02/02a

Точки на превключване:
Тригер на превишена темп.
Стойност при нулиране
Разпознаване на к.с.
Разпознаване на
прекъсването на кабела

HUDH

Най-ефективното действие за защита на
двигателя е измерването на температурата във
всяка от трите намотки на двигателя (за цялостна
защита на двигателя). Това става посредством
монтирането на PTC термистори в крайната
намотка на двигателя, при което и трите PTCs се
свързват последователно и се управляват заедно.
PTCs се управляват директно от >pDRIVE< MX eco
& pro без допълнителен инструмент за
управление.

Температурата на двигателя е резултат от времевия баланс в скоростта на загубите на топлина от
захранващия ток и излъчената топлина от охлаждането или конвекцията на двигателя. Определеното
температурно състояние на двигателя може да се използва за защита-, аларма- или ограничаване на
функциите.
Ако се използва комутационния втори набор информация за двигателя, моделът на двигателя може
незабавно да изчисли двата двигателя, дори ако те са различни.
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Информацията за температурните състояния на двигателите остава налична също, когато
инверторът е в покой, поради което не е необходимо външно буферно напрежение.

Недостатъчно натоварване на двигателя

MX eco
MX pro

Функцията мониторинг на претоварването проверява механичното натоварване (въртящ момент) по
отношение на характеристиките свързани със скоростта. Ако стане намаляване на натоварването, което
е нетипично за обхвата на скоростта, това положение може да бъде технически оценено (напр. проверка
на V-ремък на вентилатор, изход на помпа, ...).
Еталонният въртящ момент, който се използва за мониторинг може да се превключи между квадратични
и линейни характеристики.
квадратична характеристика

линейна характеристика

Функции | 299

n/T-контролер

MX eco
MX pro

Контролер скорост

Честотните инвертори >pDRIVE< MX pro са оборудвани с изключително ефективна верига за управление
на скоростта/ въртящия момент, което дава възможност използването им в различни приложения.
Веригата за управление на скоростта се активира, когато се използва векторно-ориентирания вариант на
управление на двигателя (B3.02 = VC стандарт, VC разширен или VC обратна връзка).
В случай на работа без енкодер, необходимата реална стойност за управление на скоростта се
изчислява от работната честота, параметризираната информация на двигателя и реалното му
натоварване. Когато се използва опционна обратна връзка по енкодер (VC обратна връзка), тя се
използва за управление.
Основната структура на контролера на скоростта, която се използва в >pDRIVE< MX pro съответства на
PI верига на управление с възможност за динамично филтриране на еталонната пътека на стойността.
Когато се настрои на директен въртящ момент, контролерът на скоростта приема ограничението на
скоростта, ако скоростта надвиши или недостига в регулируемите граници.

Приложения като master/slave задвижвания (задвижвания свързани на страната на натоварването),
задвижвания на бобини, управления на грайферни кранове и тест-стенд приложения (ако контролерът
на процеса се използва също с контролер за коригиране на въртящия момент) са възможни като се
използва този вариант за управление.
Ако параметър C5.07 Момент-контролер е зададен на "2 .. DI зависим" и цифровият вход е конфигуриран
съобразно, е възможно да се превключи от управление на скоростта на управление на въртящия момент
дори по време на работа.
При работа с еталонен въртящ момент, контролерът на скоростта се използва за ограничаване на
скоростта, като по този начин се запазва безопасността по време на работа в случай на отхвърляне на
натоварването или недопустимо високо натоварване свързано с еталонната стойност.
Еталонната стойност на въртящия момент може да се получи от външния еталонен източник, изхода на
PID контролера на процеса или вътрешния еталонен източник (MX бутон, XY графика, калкулатор, и др.).
Поради тази причина съществува регулируема, линейна рампа на въртящия момент и ограничаване на
еталонната стойност.
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Еталонният момент подаван към вътрешното векторно-ориентирано управление на двигателя, се
определя от посредством изхода на контролера на скоростта в режим на управление на скорост. Ако
задвижването работи в режим на управление на въртящия момент, еталонният сигнал на въртящия
момент се превключва към канал на външна еталонна стойност C5.07 Момент-контролер.

HUDH

Т-контролер

За да се създаде група задвижвания master/slave, изходния сигнал на контролера на скоростта на
главното задвижване (Tетал-вътр.) трябва да се поеме от подчинените задвижвания като еталонна стойност
на въртящия момент.
Функцията за управление на въртящия момент е възможна само при варианти за управление на
двигателя VC разширен и VC обратна връзка.
За употребата на контролера на въртящия момент, вижте също предварително зададените
параметри macro M3.

Управление на линеен контактор

MX eco
MX pro
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С използване на функцията "Управление линеен контактор" честотният инвертор може сам да се свърже
и изключи от мрежата посредством контактора. Поради тази причина се активира избираем цифров
изход с всяка команда за старт (чрез пулт, клемореди или шина), с който се задейства линейния
контактор. Изключването на линейния контактор става с команда за спиране след процеса на забавяне
на скоростта. В случай на грешка или ако се даде сигнал за заключване, линейният контактор
моментално се освобождава.

Необходимо е подаване на външно 24 V буферно напрежение за захранване на електрониката
на инвертора.
За да се осигури безопасно изключване на линейния контактор, когато се използва аварийно
STOP управление, трябва да се използва цифров вход с функция "Мрежа изключ.".
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Аварийна работа

MX eco
MX pro

Функцията "Аварийна работа" позволява на инвертора да работи с деактивирана защита. Това е
необходимо за съоръжения, в които всички функции са насочени главно към персонална защита в
случай на авария (напр. вентилационни системи за тунелите).
Функцията се задейства посредством цифров вход, който се параметризира при функцията "Аварийна
работа". В резултат на това се изключват всички ограничения на инвертора, грешките в процеса се
проследяват от софтуера и се третират като аларми, а функцията за автоматично нулиране се проявява
неограничено.
Посредством функцията "Аварийна работа" работата на инвертора и двигателя може да излезе
извън спецификациите. В такъв случай правото на гаранция изтича!
За да се избегне неумишлено избиране на тази функция, е необходимо едно единствено въвеждане на
сервизен код преди активирането на функцията посредством параметър F6.05 Обслужване Код.
Сервизният код е посочен в сервизната документация или може да бъде поискан от производителя.

Вторият набор параметри и данните на двигателя осигуряват две възможности за промяна на
конфигурацията на задвижването. Превключването между отделните набори параметри трябва винаги
да става в работно състояние "Стоп" или"Предпазител".
Когато отделните параметри трябва да се променят по време на работа на задвижването, може да се
използва функцията P15. До 15 параметри могат да се изберат от P15 менюто и да се определят три
стойности, които се превключват по време на работа. Отделните стойности се параметризират като се
използва точка от менюто "P15 редакция Набор A...C". Превключването между тези три набора
параметри P15 е възможно като се използват два цифрови входа или посредством параметризиране.
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P15 Настройка параметър

Копиране параметър

MX eco
MX pro

Свалящият се матричен пулт за управление >pDRIVE< BE11 осигурява също функция за копие на
параметър в допълнение към опростената текстова параметризация на множество езици. В един пулт за
управление могат да се съхранят до четири различни настройки на параметрите.
Чрез избиране на E5.04 "Копие: MX -> Пулт" се зареждат всички регулируеми параметри от инвертора в
свободен файл на пулта и се съхраняват там.
Файлът, който се съхранява в пулта за управление, се записва обратно в инвертора посредством
параметър E5.05 "Копие: Пулт -> MX", при което пренасянето в тази посока може да се извърши
единствено, ако са спазени специфични правила.
Преди да се стартира прехвърлянето на параметъра, съхраненият файл в пулта за управление се
сравнява с актуалния тип честотен инвертор, статуса на неговия софтуер и номиналната мощност
посредством автоматичен рутинен тест, за да се гарантира успешното прехвърляне.
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С функцията "Копие: Пулт -> MX" могат да се изберат следните области:
Селекция

Функция

0 .. неуспех

Не стартирайте прехвърлянето на параметъра

1 .. всички параметри

Всички презаписваеми параметри се прехвърлят от пулта за
управление на инвертора.

2 .. Параметри за приложение

Всички презаписваеми параметри, данните на двигателя
(регистрираните параметри), се прехвърлят.

3 .. Данни за двигателя

Прехвърляне на данните за двигателя и стойностите на автоматичните
настройки.

4 .. Текстове

Текстове със свободна редакция на честотните инвертори се
прехвърлят.

5 .. Стойности на системата

Само калибрираните стойности на системата се прехвърлят от
матричния пулт за управление в инвертора (напр. Стойности на
позицията при функция забавяне или SFB позициониране).

6 .. Текстове

Само групата текстове се прехвърля от матричния пулт за управление
в инвертора (текстове свободна редакция , напр. Външ. грешка 1 Име)

Параметри като реални стойности, измервания, рутини, сервизни параметри, пускане при авария
както и регистрирани и калибрирани стойности се вземат по принцип от функцията копиране на
>pDRIVE< BE11.
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Заключване на параметър

MX eco
MX pro

Заключването на параметъра служи като защита срещу неволни или непозволени промени на
параметрите. Ако опитате да промените параметър по време на активно заключване на параметър, на
матричния пулт за управление се появява съобщението „Заключена параметризация” ("Parameterization
locked").
Параметрите могат да се заключат със софтуера посредством въвеждане на код или със съответния
хардуер посредством цифров вход.
Четенето на параметрите е възможно по всяко едно врене независимо от активното заключване.

PID контролер на процеса

MX eco
MX pro

PID контролерът, който е вграден в >pDRIVE< MX eco & pro, се използва в приложения, където се
изисква управление на технологичния процес и където необходимата верига за управление не може или
не трябва работи при дублиране на устройство за управление с отворен/затворен цикъл.

PID-контролерът е конструиран като контролер на процеса с регулируем пропорционален коефициент,
време за обединяване и разклоняване с PID-изход в Hertz или % (въртящ момент). Ако се използва PID
контролер на процеса, честотата на изхода или еталонният въртящ момент се повлияват индиректно от
съответната еталонна стойност и от използваната променлива на изхода на контролера. Контролерът
ще се опита да регулира разликата между PID-еталона и реалната стойност до нула и да я запази.

HUDH

Типични области на приложение са управление на налягането, потока, мощността, скоростта,
напрежението на трансмисионния ремък и количествата.
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Двата сигнала се измерват в % независимо от тяхното първоначално устройство.

Функцията "Управление на въртящия момент" се поддържа единствено от >pDRIVE< MX pro!
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Позициониране с SFB

MX eco
MX pro

Когато енкодерът е наличен и трябва да се позиционира вала на двигателя, той може да се позиционира
опростено без външно монтирани позиционни прекъсвачи.
В този случай желаните позиции се съхраняват в инвертора и броят им нараства. Желаните позиции
могат да бъдат зададени предварително и се активират посредством цифрови входове (макс. 8 позиции)
или се задават външно посредством полева шина. За позициониране инверторът се опитва да достигне
еталонната стойност на скоростта заедно с рампа на ускорение 1. Командата за спиране се изчислява
автоматично по такъв начин, че задвижването спира на зададената позиция с рампа на забавяне 1.
Може да се избере от следния режим:
− Реж.-изчакване
(спиране със забраняващ импулс, когато се променя етал. позиция става автоматично стартиране
на задвижването)
− Стоп
(спиране със забраняващ импулс, но след като се промени етал. позиция е необходима нова
команда за старт)
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Достигането на позицията може да стане с по-висша концепция за автоматизация посредством цифрово
съобщение на изхода "Позиция достигн." като се използва реле или цифрови изходи или fieldbus
свързване.
Реалната стойност на позицията се съхранява в инвертора дори, когато задвижването е спряно извън
определената позиция, в случай на загуба на напрежение или възникнали грешки. За да извършите
безопасно работата може да се зададе определена нулева позиция посредством присъединяване на
цифров вход с функция "Reset позиция".
SFB позициониране може да се използва с всички варианти на управление на двигателя (B3.02).
Възможно е също да се комбинира тази функция с крайната позиция на управление (функция
забавяне).

Позициониращ модул

MX eco
MX pro

Позициониращият модул сравнява данните на стойността на позицията, която е резултат от работата на
енкодера с 4 индивидуални, дефинирани зони на позициите. В зависимост от реалната позиция се
създават четири изхода, които могат допълнително да бъдат използвани посрeдством функционалните
блокове. Като резултат, функцията за забавяне може да се използва напр. без позиционен прекъсвач.
Стойност на
позицията
Изходна зона 1
Изходна зона 2
Изходна зона 3
Изходна зона 4
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Грешка в процеса

MX eco
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Ако сигналите от задвижването или процеса се поемат в концепцията за защита на инвертора, това
става с цифровите входове "Процес грешка 1" към "Процес грешка 3". Режимът на грешки и работата на
тригера са регулируеми към нуждите на системата.
За улеснение на потребителя, текстът със съобщението за грешка показан на матричния пулт за
управление може свободно да се редактира.

MX eco
MX pro

Импулсният генератор (PG) създава сигнал с правоъгълна форма на вълната с честота, която е
пропорционална на регулируема константна или избираема аналогова стойност. Дори е възможно да се
генерират импулси в зависимост позицията на ротора (ъгъл на въртене).
Сигналът на изхода на импулсния генератор може да се използва и посредством функционалните
блокове или директно да се свърже с други или PLC като се използват цифровите изходи DO1...DO4.
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Импулсен генератор

Безопасно спиране

MX eco
MX pro

Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro имат функция за безопасност “Безопасно спиране"
("Изключване на захранването”) стандартна функция за безопасност (Изключване на захранването,
сертификат No. 72148-2 /2006). Тази функция предпазва от неволно стартиране на двигателя, гарантира
безопасността на персонала и експлоатацията на машината.
Функцията за безопасност е съобразена със:
− стандарт за безопасност при работа с машини EN 954-1, категория 3
− стандарт за функционална безопасност IEC/EN 61508, SIL2 способност
(функционална безопасност на процесите и системите и електрически/електронни/компютърни
електронни системи за безопасност)

SIL (Ниво на цялостна безопасност) действието зависи от диаграмата на свързване на задвижването
и на функцията за безопасност. Невъзможността да се спазят препоръките при настройването могат
да възпрепятстват SIL действието на функцията за безопасност “Изключване на захранването”.
− определяне на продуктовия стандарт IEC/EN 61800-5-2 за двете функции спиране:
− Безопасно изключване на момента (“STOP”)
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− Безопасно спиране 1 (“SS1”)

Функцията за безопасност “Спиране на захранването” има резервна електронна архитектура (1), която
може да се наблюдава постоянно посредством функция за диагностика.
(1) Резервна: намалява ефектите при авария на един компонент посредством прецизната работа на друг
като допуска, че грешките не се появяват едновременно на двата компонента.
Функцията за безопасност “Спиране на захранването” не може да се възприема като средство за
изключване на двигателя от електрическото захранване (няма електрическа изолация). Ако е
необходимо, трябва да се използва контактор в кабелите на двигателя.
Функцията за безопасност “ Спиране на захранването” не е създадена да се справя с
неизправностите в управлението на задвижването или функциите за приложение.
Цифровите изходи (релейни изходи) на задвижването (напр. "Безопасно спиране" активно) не
трябва да се възприемат като сигнали свързани с безопасността. Изходите на външното защитно
реле трябва да се използват за осигуряване на безопасността в управлението на веригата.
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Категории за безопасност съобразно EN954-1

B

1

2

3

4

Принцип за
безопасност
Избор на компоненти,
които отговарят на
съответните стандарти
Селекция на доказани
компоненти и основни
принципи на
безопасност

Изисквания към управлението на
системата
Управление съобразно добрата
проекто-конструкторска практика

Режим в случай на
грешка
Вероятно загубване на
функцията на безопасност

Използване на изпитани и тествани
компоненти и доказани принципи за
безопасност

Селекция на доказани
компоненти и основни
принципи на безопасност
Използване на
предпазни вериги

Циклично тестване на функцията за
безопасност на определен интервал
от време
Единична грешка не трябва да
довежда до загуба на функцията за
безопасност. Тази единична грешка
трябва да се проследи, ако това е
реално възможно.
Единична грешка не трябва да причини
загуба на функцията за безопасност.
Тази грешка трябва да се проследи по
време на или преди следващата нужда
от използване на функцията за
безопасност. Натрупването на грешки
не трябва да довежда до загуба на
функцията за безопасност.

Възможна загуба на
функцията за
безопасност, но
вероятността е по-малка в
сравнение с категория В.
Проследяване на
грешките при всеки тест

Използване на
предпазни вериги

Гарантирана функция за
безопасност в случай на
единична грешка
Функцията за безопасност
е винаги гарантирана

HUDH

Категория

Нива на безопасност (SIL) съобразно стандарт IEC/EN61508

SIL1 съобразно стандарт IEC/EN 61508 може да се сравни с категория 1 съобразно EN 954-1 (SIL1
означава възможност за непроследима опасна повреда на час между 10-5 и 10-6).
SIL2 съобразно стандарт IEC/EN 61508 може да се сравни с категория 3 съобразно EN 954-1 (SIL2
съобразно 10-6 и10-7).
Категории за спиране съобразно стандарт IEC/EN 60204-1

При диаграмите за свързване на следните страници се взема предвид съответствието със стандарт
IEC/EN60204-1, при което се определят три категории за спиране:
• Категория 0:спиране чрез незабавно изключване на захранването от задвижващите механизми на
машината (напр. неконтролирано спиране)
• Категория 1:контролирано спиране при работа на задвижващите механизми на машината, за да се
архивира спирането, след което да се изключи мощността, когато спирането е вече
архивирано
• Категория 2:контролирано спиране с останала мощност за задвижващите механизми на машината
Периодично тестване

Функцията за безопасност “Спиране на захранването” трябва да се активира поне веднъж
годишно с цел превантивна поддръжка.
Задвижването трябва да се изключи преди да се извърши превантивната поддръжка, след което да се
включи отново. Ако по време на тестването, захранването към двигателя не се спре, целостта на
безопасността за функцията за безопасност “Спиране на захранването” не се гарантира. Поради тази
причина задвижването трябва да бъде сменено, за да се гарантира безопасността на работа на
машината или на системата.
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Производителят на оборудването е отговорен за селекцията на необходимата категория за
безопасност. Категорията зависи от нивото на рисковите фактори предоставени в стандарт EN 954-1.

Категория за
безопасност 1
Категория за спиране 0

съобразно EN 954-1 категория 1; IEC/EN 61508, SIL1
съобразно IEC/EN 60204-1

Управление на задвижването посредством линеен контактор (управлявано от инвертора)
DCL

Q1
F1...F3
L1
L2
L3

(Опция)

K1

1

2

1

2

3

4

3

4

5

6

5

6

PO

PA/+ PC/-

R/L1

RFI

U/T1

S/L2

V/T2

T/L3

PE

F1

F2

I

PE

O

1

2

3

4

5

M

W/T3

F3

6

A
B
C

PE

D
E
F

+24V
0V

T11
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Q12
АВАР..
СТОП
АВАР.
ИЗКЛ.

A1

K11

A1

K1
A2

A2

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR
R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

A1

Външно 24 V DC
0V
Старт НАП
Мрежа изключ.
SW1
Source
Ext.
Int.
Sink

Q11

Цифров вход 3
Цифров вход 4
Цифров вход 5
DI6 / Tермистор
Вътрешно +24 V DC
"Безопасно спиране”
Реле 1 (N/O)
Реле 1 (N/C)
Реле 1 (Общо)
Реле 2 (N/O)
Линеен конт. ВКЛ

Честотен инвертор >pDRIVE< MX

A1.......... Честотен инвертор >pDRIVE< MX eco или >pDRIVE< MX pro
Q1 ......... Главен прекъсвач (избор съобразно тока в мрежата на инвертора)
F1...F3 .. Предпазители на мрежата (съобразно таблица "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" На съответния инвертор)
K1.......... Линеен контактор (избор съобразен с тока в мрежата на инвертора за безопасно изключване
при всяка ситуация на натоварване)
Q11 ....... Защитен прекъсвач “Трансформатор защита к.с.“
T11........ Трансформатор за управление на захранването (вторично напрежение 230 V)
Q12 ....... Защитен прекъсвач “Трансформатор за свръхтовар“
K11........ Допълнително реле за обратна връзка по командата за авариен стоп към задвижването.
В тази намотка, не се използва функцията за безопасност "Безопасно спиране". Тази намотка
отговаря на категория за спиране 0 съобразно IEC/EN 60204-1.
В този вариант на електрическата мрежа, софтуерната функция "Управление линеен контактор"
се използва за управление на K1 посредством релеен изход 2 (настроен на "Линеен конт. ВКЛ").
За безопасност OFF се задейства посредством бутон за аварийно спиране.
В зависимост от разхода на намотката K1, може да бъде необходимо допълнително
спомагателно реле.
Функцията, употребата и границите на другите входове и изходи може да бъдат зададени
съобразно изискванията.
Всички индуктивни устройства като релета, контактори, и др. трябва да бъдат оборудвани със
защитна верига срещу свръхнапрежения..
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Категория за
безопасност 1
Категория за спиране 0

съобразно EN 954-1 категория 1; IEC/EN 61508, SIL1
съобразно IEC/EN 60204-1

Управление на задвижването съобразно цифровия вход PWR "Безопасно спиране"
DCL

Q1
F1...F3
L1
L2
L3

1

2

3

4

5

6

(Опция)

PO

PA/+ PC/-

R/L1

RFI

U/T1

S/L2

V/T2

T/L3

PE

F1

F2

I

PE

W/T3

F3

O

1

2

3

4

5

6

A
B
C

PE

D
E
F

Q12
АВАР.
СПИРАНЕ

K11

СТАРТ /
НУЛИРАНЕ
K11
A1

K11
A2

0V
Старт FW
Цифров вход 2
SW1
Source
Ext.
Int.

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

A1

Цифров вход 3
Цифров вход 4
Цифров вход 5
DI6 / Термистор
Вътрешно +24 V DC
"Безопасно спиранеl"

Реле 1
Готов / Работа
Реле 2 (N/O)
Реле 2 (Общо)
Честотен инвертор >pDRIVE< MX

A1.......... Честотен инвертор >pDRIVE< MX eco или >pDRIVE< MX pro
Q1 ......... Главен прекъсвач (избор съобразно тока в мрежата на инвертора)
F1...F3... Предпазители на мрежата (съобразно таблица "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" На съответния инвертор)
Q11 ....... Защитен прекъсвач “Трансформатор защита к.с.“
T11........ Трансформатор за управление на захранването (вторично напрежение 230 V)
Q12 ....... Защитен прекъсвач “Трансформатор за свръхтовар“
K11........ Спомагателно реле за безопасно спиране на задвижването
Тази диаграма на електрическата мрежа използва фунцията за безопасност "Безопасно спиране"
със забраняващ импулс на >pDRIVE< MX eco & pro посредством безопасен вход PWR (Спиране
на захранването). Аварийната STOP верига се управлява и контролира от спомагателното реле
K11.
Функцията, употребата и границите на другите входове и изходи може да бъдат зададени според
изискванията.
Всички индуктивни устройства като релета, контактори, и др. трябва да бъдат оборудвани със
защитна верига срещу свръхнапрежения..
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T11

Външно 24 V DC
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Старт

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Sink

Q11

Категория за
безопасност 1
Категория за спиране 0

съобразно EN 954-1 категория 1; IEC/EN 61508, SIL1
съобразно IEC/EN 60204-1
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Управление на задвижването посредством прекъсвач на двигателя

A1.......... Честотен инвертор >pDRIVE< MX eco или >pDRIVE< MX pro
Q1 ......... Главен прекъсвач (избор съобразно тока в мрежата на инвертора)
F1...F3 .. Предпазители на мрежата (съобразно таблица "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" На съответния инвертор)
Q2 ......... Прекъсвач за безопасно изключване на двигателя (избор съобразен с максималния ток на
изхода на инвертора)
В тази намотка, не се използва функцията за безопасност "Безопасно спиране". Тази намотка
отговаря на категория за спиране 0 съобразно IEC/EN 60204-1.
Функцията, използването и границите на входовете и изходите могат да бъдат зададени
съобразно изискванията.
Всички индуктивни устройства като релета, контактори, и др. трябва да бъдат оборудвани със
защитна верига срещу свръхнапрежения..
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Категория за
безопасност 3
Категория за спиране 0

съобразно EN 954-1 категория 3; IEC/EN 61508, SIL2
съобразно IEC/EN 60204-1

Управление на задвижването посредством цифровия вход PWR "Безопасно спиране"
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Тази електрическа мрежа е типична за задвижвания с кратковременно забавяне (нисък момент на
инерция или висок съпротивителен момент).

A1.......... Честотен инвертор >pDRIVE< MX eco или >pDRIVE< MX pro
Q1 ......... Главен прекъсвач (избор съобразно тока в мрежата на инвертора)
F1...F3... Предпазители на мрежата (съобразно таблица "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" На съответния инвертор)
A2.......... Устройство за безопасно превключване PNOZ X5 (компания Pilz или еквивалент), захранващо
напрежение 24 V AC/DC
S13........ Аварийният STOP бутон превключва задвижването на свободен ход и активира функцията
“Безопасно спиране“.
S14........ Бутон Стартиране/нулиране
Тази схема за електрически монтаж използва функцията за безопасност "Безопасно спиране" със
забраняващ импулс на >pDRIVE< MX eco & pro посредством защитен вход PWR (Спиране на
захранването). Аварийната STOP верига работи посредством външно защитно реле.
Едно защитно реле може да се използва за няколко инвертора.
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Активирането на функцията "Безопасно спиране" посредством цифров вход PWR води до забраняващ
импулс и свободен вход на двигателя. Този режим отговаря на категория за спиране 0 съобразно IEC/EN
60204-1.
Предотвратява се автоматично рестартиране на двигателя докато функцията "Безопасно спиране" е
активирана посредством цифров вход PWR. Това също става след напълно спиране на двигателя
("STOP").
За приложения, при които се използва честотен инвертор за управление на механичната спирачка (напр.
кранова функция), трябва да се включи безопасен изход на външното защитно реле във веригата за
управление на спирачката в последователност.
За задвижвания със спирачно устройство, трябва да се използва допълнително линеен контактор, за да
се изключи спирачния резистор в случай на грешка.
Функцията, използването и границите на входовете и изходите могат да бъдат зададени
съобразно изискванията. Например, състоянието на устройството "Безопасно спиране" може да
се използва като сигнал посредством релейния изход, който не е част от веригата за
безопасност.
Свързването на защитното реле и входа PWR "Безопасно Спиране" трябва да бъде коаксиален
кабел от вида RG174/U съобразно MIL-C17 (компания LAPP) или KX3B съобразно NF C 93-550,
външен диаметър 2.8 мм с максимална дължина от 15 м.

Всички индуктивни устройства като релета, контактори, и др. трябва да бъдат оборудвани със
защитна верига срещу свръхнапрежения..
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От основно значение е кабелът да е заземен.
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Категория за
безопасност 3
Категория за спиране 1

съобразно EN 954-1 категория 3; IEC/EN 61508, SIL2
съобразно IEC/EN 60204-1

Управление на задвижването посредством цифров вход PWR “Безопасно спиране“ с
регулирано намаляване на скоростта

8 P01 002 BG.02/02a
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Тази схема за електрически монтаж е типична за задвижвания с дълъг момент на забавяне на скоростта
(макс. момент или инерция или малък въртящ момент на съпротивление).

A1.......... Честотен инвертор >pDRIVE< MX eco или >pDRIVE< MX pro
Q1 ......... Главен прекъсвач (избор съобразно тока в мрежата на инвертора)
F1...F3... Предпазители на мрежата (съобразно таблица "Мрежови предпазители и диаметър на
кабелите" На съответния инвертор)
A2.......... Устройство за безопасно превключване PNOZ XV1P (компания Pilz или подобна), захранващо
напрежение 24 V DC
S13........ Чрез бутонът за аварийно спиране става контролираното забавяне на скоростта на
задвижването и активиране на функцията "Безопасно спиране" след регулируемо време.
S14........ Бутон за Стартиране/Нулиране
*) ........... "Бързо спиране" цифров вход, когато се използва полева шина система за управление или
еталонен източник на пулта на устройството
Тази схема за електрически монтаж използва функцията за безопасност "Безопасно спиране" със
забраняващ импулс на >pDRIVE< MX eco & pro посредством защитен вход PWR (Спиране на
захранването). Аварийната STOP верига работи посредством външно защитно реле.
Едно защитно реле може да се използва за няколко инвертора.
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Когато се задейства аварийният STOP, външното защитно реле предизвиква забавяне на скоростта на
задвижването. След определено време втори контакт за безопасност на релето задейства функцията
"Безопасно спиране" на инвертора посредством безопасен вход PWR (Спиране на захранването).
Функцията отговаря на категория за спиране 1 съобразно IEC/EN60204-1 (“SS1”).
В този вариант на електрическия монтаж, е необходимо да се параметризират цифровите
входове DI1 и DI2 на "Start Forward" и "Start Reverse" (двупроводно управление) и деактивиране
на източника на управление на пулта и полева шина (E5.01 "Местен режим" = 2 .. Блокиран;
E4.01 "Упрвл. източник 1", E4.02 "Упрвл. източник 2" ≠ 4 .. Bus)
Функцията, използването и границите на другите входове и изходи могат да бъдат зададени
съобразно изискванията.
Ако възнамерявате да използвате полева шина система за управление или да управлявате
инвертора посредством пулта на устройството, се изисква използването на функция цифров
вход "Бързо спиране".
D2.05 "DI5 избор" = 6 .. Бърз стоп
D2.15 "DI при bus реж.Актив." = DI 5 ..

HUDH

Функцията, използването и границите на входовете и изходите могат да бъдат зададени
съобразно изискванията. Например, състоянието на устройството "Безопасно спиране" може да
се използва като сигнал посредством релейния изход, който не е част от веригата за
безопасност.
Свързването на защитното реле и входа PWR "Безопасно Спиране" трябва да бъде коаксиален
кабел от вида RG174/U съобразно MIL-C17 (компания LAPP) или KX3B съобразно NF C 93-550,
външен диаметър 2.8 мм с максимална дължина от 15 м.
От основно значение е кабелът да е заземен.
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Всички индуктивни устройства като релета, контактори, и др. трябва да бъдат оборудвани със
защитна верига срещу свръхнапрежения..
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Функция забавяне

MX eco
MX pro

Има две специални функции за забавяне на >pDRIVE< MX pro за приложения в областта на
автоматизираните транспортиращи системи, подеми и задвижвания, управления на лебедка,...
Посредством двете функции цифров вход "Поз. превкл. НАП" и "Поз.превкл. РЕВЕРС", може да се
активира крайно управление на позицията. Крайната позиция се отбелязва посредством прекъсвач или
магнитен сензор при една от двете крайни позиции; по този начин се изключва задвижването и работата
в съответната посока се блокира.

Управлението на крайната позиция може също да стане без забавящата функция.

Забавящата функция се използва в комбинация с крайното регулиране на позициите за задачи свързани
с позиционирането. В допълнение към двата крайни позиционни прекъсвача, са необходими два
цифрови входа "Забавяне НАПРЕД" и "Забавяне РЕВЕРС".
Двата сигнала показват управлението на забавянето на определена позиция, от която може да започне
изпълнението на спирането до крайния контакт на позицията. В процеса се използва времево
оптимизиран модел за дистанционно управление, което дава възможност да се регулира рампата на
забавяне независимо от позицията на забавянето, която отчита оптимално превключване към процеса.
Времето за забавяне избрано с параметър C6.39 се отнася до желаната промяна в скоростта от
номиналната честота до спирането на задвижването и не се променя по време на позиционирането. То
заменя рампата на забавяне зададена в матрично поле C2. За прецизно дистанционно управление,
трябва да е известно разстоянието между двата сензора (отделно за всяка посока). Определянето на
това разстояние става като се използва автоматично измерване, което трябва да се извършва веднъж
по време на пускането в експлоатация.
Забавящата функция може да се използва за позициониране между две крайни точки. Поради
деактивиране като се използва цифровата команда "Край/Забав. ИЗКЛ", обаче, функцията може също да
се използва само в една посока с всички позиции на спиране.
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Управлението на крайната позиция може да се дезактивира посредством команда цифров вход
"Край/Забав. ИЗКЛ".
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Мониторинг на еталонната стойност

MX eco
MX pro

Ако се използва стандартизиран сигнал 4...20 mA, еталонните източници AI2, AI3 и AI4 могат да се
наблюдават за пропадане на еталонната стойност. По този начин се следи ако еталонната стойност
падне под 3 mA.

Задаване на еталонни стойности

MX eco
MX pro

Честотните инвертори >pDRIVE< MX eco & pro могат да обработват еталонни стойности от различен
вид. В допълнение към установените стандартни сигнали като напрежение [V] или ток [mA], има още и
цифрово избираеми предварително зададени еталонни стойности, измерима честота на входа, цифров
потенциометър, серийни полеви шини еталонни стойности както и различни вътрешни еталонни
източници.
Всички еталонни източници могат да бъдат повлияни чрез съответна им параметризация по време на
работа и да се използват на края допълнително чрез разпределителя на еталонната стойност.
Разпределителят на еталонна стойност е интерфейсът между еталонните източници и използването на
еталона. В допълнение към избора на източник за управление и концепцията за матричен параметър,
той представя главният функционален принцип на >pDRIVE< MX eco & pro.
Обработените и измерени еталонни стойности от различни еталонни източници завършват в
разпределителя на еталонната стойност. Разпределителят на еталонна стойност има задачата да
пренася зададената еталонна стойност към съответната употреба, която е подхожда на приложението.
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Когато се получи пропадане на еталонната стойност, може да се определи подходящ режим за всяка
еталонна стойност. Чрез избиране на "Посл.ет.стойн.&алм." или "Авар.ет.стойн.&ал."съответната
стойност се задава като заместване на еталонния източник на входа на разделителя на еталонна
стойност. В резултат на това функционалността се запазва, когато се използва алтернативната
еталонна пътека (напр. PID контролер, f-корекция,...).

HUDH

Като се използват входящите импулси FP или LFP може да се прилага приблизително същия метод, при
което се проверява сигнала по отношение на намаляване на честотата на сигнала с по-малко от 50 % от
зададената минимална стойност.
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>pDRIVE< MX eco Разпределител на еталонна стойност с всички цели
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>pDRIVE< MX pro Разпределител на еталонната стойност към всички системи
Етал. стойност
разпределяне

Старт НАПР./РЕВ.

не се използва
Потенциометър
двигател

f-коригиране [Hz]

Предв.зададена
стойност

НАПР/
РЕВ.

f-еталон 2
Старт НАПР./РЕВ.
C4.07
Режим управл.

........

Аналогов
вход AI1

f-еталон 1 [Hz]

Аналогов
вход AI4

НАПР./
РЕВ.

Работа на пулта
n MIN Ускорение/
n MAX Забавяне

f-еталон 2 [Hz]

f етал.

+
x
PID етал. стойност
Ускорение/
Забавяне

Честота
вход FP

PID-етал. стойност [%]

+

F1

F2

F3

I

O

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F

Пулт етал.стойност
MX-бутон

+

пол./отр.
T-рампа

........

Шина-етал. 1

Шина-етал. 9

-

T мин.
T макс.

Tетал.

T-компенсиране

T-етал. в %
Калкулатор

Акт. стойност
избиране

Генераторна
крива

Вътрешно ограничение
(двигател /генератор)
външно T-ограничение
P макс.
Mмакс.

T-ограничение активно
T-on

T-ограничение в %
300 %

Етал. стойност
превключване

Измерване натоварването
При поискване [%]

XY графика
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управление на спирачката съобразено с натоварването
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PID-акт.етал. [%]

-

1

HUDH

PID-контролер

Честота
вход LFP

Режим готовност

MX eco
MX pro

Функция готовност (standby) позволява използване на енергоспестяващ режим по време на работата на
машината. Това се отнася особено за приложения с квадратичен режим на натоварване и PID
управление. Могат да се използват вътрешен PID контролер както и външно управление на системата.
Ако функцията готовност (standby) е активна, се измерват реалната стойност на честотата на сигналите,
стойността на еталонната честота и вероятно съществуващата PID реална стойност, за да се провери
дали системата е работила в "подходящия" обхват. Ако е възможно да се изключи задвижването без да
се прекъсва процеса, задвижването е спряло и честотният инвертор се обръща в Режим на готовност.
Съобщението Работа остава в Режим на готовност, а вътрешният PID контролер е активен. Режимът на
готовност се изключва автоматично, когато веригата на управление регистрира съответната нужда.

Управление конфигурация

MX eco
MX pro

Сигналите за включване и изключване на инвертора както и избирането на посока на въртене могат да
се задействат по различни начини.
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Основното разграничение е между управление с вграден LED-пулт или свалящ се матричен пулт за
управление и дистанционно управление посредством клеморедите или вградена или опционна полева
шина свързване.
Двупроводно управление (измерване на ъгъл)

Този вариант на управление представя базовата фабрична настройка. За целите на управлението,
трябва да се конфигурират двата цифрови входа "Старт НАП (2 пров.)" и "Старт РЕВ (2 пров.)".
Затворен ход означава команда за старт
в съответната посока, отворен контакт
или едновременно избиране на "Старт
НАП (2 пров.)" и "Старт РЕВ (2 пров.)"
задействат команда за спиране.
Ако е дадена команда за работа,
инверторът се променя посредством
нулираната команда от съществуващата
грешка към състояние "Не Готов", която
остава докато сигналът за старт е
отворен. По този начин, се избягва
автоматично рестартиране на инвертора
след нулиране поради грешка, в случай
на дадена команда за старт.
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Трипроводно управление

Трипроводно управление се използва за обработване на импулсни команди. За целите на управлението,
трябва да се конфигурират три цифрови входа "Старт НАП (3 пров.)", "Старт РЕВ (3 пров.)" и "СТОП (3
пров.)".
Командата за стартиране в съответната
посока се задейства посредством
включване на вход "Старт НАП (3
пров.)" за кратко време (минимална
дължина на импулса 2 ms), ако вход
"СТОП (3 пров.)" е затворен.
Командата за спиране се задейства
посредством отваряне на входа за
спиране за кратко време. Ако двата
сигнала "Старт НАП (3 пров.)" и "СТОП
(3 пров.)" се зададат едновременно,
това също води до задействане
командата за спиране.

Двупроводно управление (измерване на ниво)

HUDH

Функцията автоматично нулиране не
трябва да се използва в случай на
трипроводно управление.

Затвореният вход задейства команда за
старт в съответната посока, отворен
контакт или едновременен избор на
"Старт НАП (2 пров.)" и "Старт РЕВ (2
пров.)" задействат команда за спиране .
Състоянието на терминалните сигнали е
от първостепенна важност така че
нулирането на съществуващата грешка
или свързването към мрежата води до
автоматично задействане на двигателя,
ако се даде команда за старт.

Полева шина

Като се използват полевите шини Modbus или CANopen, които са по стандарт неделима част от
задвижването, или опционна полева шина платка (напр. Profibus PBO11) управлението на инвертора
става посредством дума за управление, която служи на инвертора за определяне на вътрешното
състояние.
Функцията за автоматично нулиране не трябва да се използва в случай на fieldbus управление.
Подробности за съответните полеви шини (fieldbuses) можете да намерите в принадлежната
документация.

322 | Функции

8 P01 002 BG.02/02a

Това двупроводно управление се използва, когато се заменят задвижвания от >pDRIVE< MX basic или
>pDRIVE< MX plus с >pDRIVE< MX eco & pro. С този вариант на управление, се оценяват само нивата на
сигналите на двата цифрови входа "Старт НАП (2 пров.)" и "Старт РЕВ (2 пров.)".

Управление на пулта

Управлението на пулта на устройството става посредством бутоните на вградения LED-пулт или
свалящия се матричен пулт за управление. Превключването между режима на пулта и дистанционния
режим (клемореди или bus) може да стане също посредством бутон на пулта или посредством команда
на клеморед.
Функцията за автоматично нулиране не трябва да се използва в случай на управление на пулта.

Рампа на забавяне

MX eco
MX pro

Режимът на честотният инвертор, при задействана команда за спиране, може да се определи от
параметър B3.24...B3.26. Поради тази причина не е важно от кой източник на управление идва
командата за спиране (вижте функция "Управление конфигурация", cтp. 321).

Във всички случаи една допълнителна Старт команда води до рестартиране на задвижването.

Свободен ход

8 P01 002 BG.02/02a
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Командата за спиране причинява незабавно
заключване на външния мост на транзистора.
Двигателят работи на свободен ход без ток.

Забавяне рампа (фабрична настройка)

Командата за спиране задава контролирано
спиране. Поради това двигателят се забавя при
активната рампа на забавяне.
При достигне положение на покой, токът към
двигателя е изключен.

Забавяне с продължителност

Командата за спиране задава контролирано
спиране със рампа на забавяне. Това обаче не
означава моментално спиране на на двигателя, а
запазване на регулируема продължителност на
честота за продължителен период от време.
Окончателното изключване става след края на
периода.
Функцията за продължителност се използва главно
за хидравлични системи, при които едно директно
изключване би довело до нежелани колебания в
налягането или също резонанси в кухина.
Продължителността на честотата може да бъде
зададена под допустимата минимална честота.
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Бърз стоп

Командата за спиране води до по-бързо достигане
на състояние на покой. Поради тази причина
времето на вътрешната рампа е 0.1 секунди.
Реалното време до спирането зависи от
центробежна маса, натоварването и от възможно
активните спирачни функции (вижте функция "Бърз
стоп", cтp. Режими на спиране).

Превключване на източниците на управление

MX eco
MX pro
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Вътрешното устройство на пътеката за управление е структурирано по такъв начин, че може да бъде
превключено между два източника на дистанционно управление със задаване на конфигурация и режим
на пулта. В резултат на това можете да превключвате между два различни източника на управление или
места без да се загубва управлението от пулта на инвертора.

Ако е необходимо превключване на източника на управление от полевите шини (fieldbus) на
клеморедите, реалното работно състояние на полевата шина се приема за безаварийно в случай
на превключване посредством направляване на трипроводно управление.
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Разпознаване на ниско напрежение

MX eco
MX pro

В зависимост от зададеното напрежение в мрежата B3.01 електрониката на инвертора управлява
постоянно DC напрежението. Сигналите за защита при ниско и свръхвисоко напрежение, а също и
управление на функцията “ride through” при ниско напрежение и функция за бързо спиране са резултат
от този мониторинг.
Ако DC спадне под стойност, която зависи от напрежението в мрежата, инверторът разпознава
положение на ниско напрежение. Параметър E3.29 определя режима на инвертора в тази ситуация.
В зависимост от нуждите на процеса може да се избере една от следните реакции:
Настройка
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-Δt- грешка

Аларма -Δtгрешка

Режим при регистриране в ситуация на ниско напрежение

Ниското напрежение води до незабавно заключване на изходните транзистори и оттам
на свободния ход на двигателя. Ако напрежението се възвърне в рамките на
допустимото време на ниско напрежение E3.30, двигателят се рестартира автоматично.
Ако се надвиши допустимото време на ниско напрежение, следва изключване поради
грешка със съобщение "Ниско напрежение" (изисква се външно 24 V буферно
напрежение).
Ниското напрежение води до незабавно заключване на изходните транзистори и оттам
на свободния ход на двигателя. Появява се съобщение за аларма "Ниско напрежение".
Ако напрежението се възвърне в рамките на допустимото време на ниско напрежение
E3.30, двигателят се рестартира автоматично, съобщението за аларма се изчиства. Ако
се надвиши допустимото време на ниско напрежение, следва изключване поради
грешка със съобщение "Ниско напрежение" (изисква се външно 24 V буферно
напрежение).

Ниското напрежение води до незабавно заключване на изходните транзистори и оттам
Само аларма на свободния ход на двигателя. Появява се съобщение за аларма "Ниско напрежение".
-Δt- Изкл.
Ако напрежението се възвърне, двигателят се рестартира автоматично, съобщението за
аларма се изчиства.

V<<
движение

Ниското напрежение води до бавно намаляване на еталонната стойност на честотата,
при което двигателят се променя на работа в генераторен режим. За да се запази
непроменливо DC напрежението (ниско напрежение ride through), енергията се
абсорбира от механичната система (центробежна маса на двигателя и натоварването)
през спирането. По време на работа при ниско напрежение ride through, излиза
съобщение за аларма "Ниско напрежение".
Ако напрежението се възвърне в рамките на допустимото време за ниско напрежение
E3.31, двигателят продължава да работи нормално и алармата се изчиства. Ако се
надвиши допустимото време за ниско напрежение, следва изключване поради грешка
със съобщение "Ниско напрежение" (изисква се външно 24 V буферно напрежение).
Ниското напрежение води до бързо намаляване на еталонната стойност на честотата,
при което двигателят се променя на работа в генераторен режим. DC напрежението се
увеличава и се активират спирачките на двигателя (вижте функция "Режими на
спиране", стр. 261). По време на процеса на бързо спиране, излиза съобщение за
аларма "Ниско напрежение".

Бърз стоп

Ако скоростта на въртене не се променя в рамките на максимално допустимото време
на ниско напрежение E3.31, съобщението за аларма се изчиства. Съществуващата
команда за стартиране от източници двукабелен ъгъл, трикабелен или шина се изтрива.
Ако се надвиши допустимото време на ниско напрежение, следва изключване поради
грешка със съобщение "Ниско напрежение" (изисква се външно 24 V буферно
напрежение).
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Съобщения аларма

MX eco
MX pro

С концепцията на >pDRIVE< MX eco & pro за мониторинг и защита, е възможно да се прехвърлят
грешките в процеса или задвижването на управлението като съобщения за грешка, предварително
предупреждение със закъсняло съобщение за грешка или само като съобщение аларма.
Те могат да се разделят на до 3 групи категории аларми за оценяване на постъпващите съобщения
аларми.

Поддържащ вентилатор, двигател

MX eco
MX pro

Уредът за измерването на работните часове отчита реалното време на работа на активния двигател.
Времевите периоди резултат от активната DC-спирачка, нагряването на двигателя или Режима на
изчакване не се оценяват като време за работа. Поради тази причина уредът за измерване на работните
часове може да се използва като интервал за поддръжка на лагера.

Уредът за измерване на работните часове на Вентилатора отчита времето на работа на вентилатора на
силовата част и може да се пресметне за целите на поддръжката.
Ако уредът за измерване на работните часове достигне стойността на параметър "Интервал
вентилатор", се появява съобщение аларма "Работа вентилатор". Алармата може да се изчисти
посредством параметър A5.13 "Изчиств. инт. брояч", при което започва нов времеви интервал. Вече
изтеклото време на текущия интервал може да се види в параметър A5.12 "Интерв. брояч вент."
Ако броячите на работните часове надхвърлят 60.000 часа (прибл. 7 години при 24 часа работа
за денонощието), те автоматично се нулират и започват броенето отново от нула часа.

XY граф.

MX eco
MX pro

XY графиката представлява еталонен източник, чийто изход е определен посредством предоставения
входящ сигнал и линейна форма, която използва шест точки.
Изходът на XY графиката може да се използва като общ еталонен източник или като променлив
ограничител за PID контролера. Например, XY графиката може да се използва, за да се осъществи
максималната скорост за компресорите в зависимост от налягането (PID ограничение), ограничаване на
въртящия момент в зависимост от скоростта (симулация на двигатели с горене),...
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Ако уредът за измерване на работните часове достигне стойност на параметъра "Interval motor"
(Интервал на двигателя) се появява съобщение за аларма "Работа M1" или "Работа M2". Алармата може
да се изчиства посредством параметър A5.13 "Изчиств. инт. брояч", при което започва нов времеви
интервал. Изтеклото вече време на прекъсването може да бъде видяно посредством параметър "Interval
counter" (Брояч на прекъсванията).

HUDH

Оценяването става отделно за двата превключващи се двигателя.

Мониторинг захранване

MX eco
MX pro

Входящото налягане, което е твърде ниско може да доведе до проблеми в кавитацията до работа на
сухо на центробежните помпи. Защитната функция "Захранв. монитор." разпознава този риск и
задейства съответния метод за защита.
Овладяването може да стане по два различни начина както е описано по-долу.
Мониторинг на налягането

С мониторинга на налягането подаваното напрежение към помпата трябва да се регистрира с подходящ
сензор. Може да се използва сензор за налягането с комутационен изход и функция хистеризис
(свързване към цифровия вход "Поддърж. наляг. OK") или аналоговия сигнал на изхода на сензора за
налягане (стандартен сигнал 0...10 V, 0(4)...20 mA).

HUDH

Сензор за налягането с
комутационен изход

8 P01 002 BG.02/02a

Сензор за налягането с аналогов сигнал на изхода

С използването на аналогов
сигнал
за
измерване
точката на превключване се
генерира
посредством
функциите на компаратора
(вижте
функция
"Функционални
блокове",
стр. 268) и аналогов вход.
Ако минималното позволено
захранващо налягане се
окаже недостатъчно, се
задейства функцията за
защита
"Захранване
мониторинг".
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Мониторинг на нивото
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HUDH

Мониторингът на нивото се избира, ако се
измерят две нива посредством контролери на
налягането,
превключватели
на
ниво,
поплавъчни прекъсвачи и други подобни.
Измерените
нива
могат
да
захранват
инверторите посредством цифрови входове
"Ниво OK" и "Ниво <".
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MX eco
MX pro

DC-захранване

Функцията "DC-захранване" позволява захранването на инвертора посредством DC свързване към
съществуващото постояннотоковото напрежение. Източникът на постояннотоково напрежение трябва да
отговаря на спецификацията (напрежение, мощност, защита на предпазителя) и трябва да бъде свързан
към клеморедите на DC свързването на инвертора с подходящо зареждащо устройство.
Когато се използва външно постояннотоково захранване или външен токоизправител, за да се постигне
12-импулсно или 18-импулсно изправяне на входа, параметър C6.65 трябва да се настрои съобразно.
Външният контактор трябва да бъде задействан посредством цифрова функция на изхода "DC връз. под
товар". Допълнителното закъснение при включване на външния контактор се задава с параметър C6.66.
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K3

K30
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HUDH

P0

Вътрешно +24 V DC

"Безопасно спиране”

DC свързване заредено

Честотен инвертор >pDRIVE< MX
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HUDH
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Параметър

Общи условия за доставка
издадени от Австрийската асоциация за електроника и електронна промишленост
1.

Обхват

1.1

1.1 Тези общи условия определят правните отношения между
търговските предприятия, и в частност доставката на стоки с
необходимите изменения и извършвани услуги. Софтуерните
сделки се управляват главно от Условията за ползване на
софтуера, издадени от Австрийската асоциация за електроника и
електронна промишленост, монтажната дейност от Условия и
положения за извършване на монтажна дейност, издадени от
Австрийската силнотокова и слаботокова промишленост и/или
(където е приложимо) Условията и положенията за монтаж на
електрооборудване използвани в медицината издадени от
Австрийската
асоциация
за
електроника
и
електронна
промишленост.
Всяко изключение от условията в т. 1.1 е валидно само, ако е
изрично одобрено в писмена форма от Продавача.

1.2

2.

Предлагане на оферти

2.1
2.2

Офертите на Продавача се считат за такива, без всякакво обвързване.
Не трябва да се правят копия-дубликати на предлаганите оферти и
документация за проекти, нито да се предоставят на трета страна
без съгласието на Продавача. Те могат да се изискат обратно по
всяко време и трябва незабавно да се върнат на Продавача, в
случай, че поръчката е направена на друго място.

3.

Сключване на договор

3.1. Договорът се счита за сключен при писмено потвърждение от
Продавача на поръчката или потвърждение за изпращане на
доставката.
3.2 Указанията в каталозите, проспектите и др., както и други писмени
или устни изявления са обвързващи, само ако Продавачът ги
посочи изрично в потвърждението на поръчката.
3.3 По-нататъшни корекции и допълнения в договора трябва да са
потвърдени в писмена форма.

4.

Цени

4.1

Цените се отнасят за франко завода или франко склада
на
Продавача, като в тях не се включва опаковката, натоварването и
ДДС. Купувачът се задължава да поеме всички разходи, данъци
или други такси наложени по отношение на доставката. Ако
условията на доставката включват транспорт до място посочено от
Купувача, то транспортните разходи, както и желаната от Купувача
транспортна застраховка се поемат от последния. Доставката обаче
не включва разтоварването и последвалите дейности свързани с
товара. Материалите за опаковането се вземат обратно само при
изрично споразумение.
4.2 Продавачът запазва правото да коригира цените, в случай че
възложената поръчка не отговаря на предоставената оферта.
4.3 Цените се базират на стойностите предложени в първата оферта. В
случай, че цените са се увеличили към момента на доставянето,
продавачът има право на съответната корекция на цените,
4.4 При изпълнение на поръчки свързани с ремонтна дейност
Продавачът трябва да осигури необходимото обслужване и да
изиска от Купувача съответното заплащане на базата на
извършената работа и направените разходи. Същото се отнася за
всички услуги или допълнително обслужване, целесъобразността на
което става явна само след извършване на ремонтната дейност. В
такива случаи не се изисква специално уведомление от Купувача.
4.5 Разходите за ремонтната дейност и поддръжката или за експертни
оценки се фактурират на Купувача.

5.

Доставка

5.1

Срокът за доставка трябва да започне не по-късно от следните дати
a)
датата на потврърждение на поръчката от Продавача;
b)
датата на изпълнение на всички технически, търговски и други
условия от Купувача, с които той е обвързан;
c)
датата на получаване от Продавача депозит или съответната
гаранция преди доставянето на въпросните стоки.
Купувачът трябва да осигури необходимите лицензи или
разрешителни, които могат да бъдат изискани от съответните
служби или трети страни, за да се извърши монтажа на
устройството и оборудването. Ако предоставянето на такива
лицензи и разрешителни се забави поради независимо каква
причина, периодът за доставка съответно трябва да се удължи.
Продавачът има право да извършва частични или предварителни
доставки и да ги начислява за сметка на Купувача. Ако е уговорено
доставката да се направи при поискване от Купувача, се счита, че

5.2

5.3

5.4

5.5

стоката трябва се изиска не по-късно от 1 година след даване на
поръчката.
В случай на непредвидени обстоятелства или обстоятелства, които
не могат да се управляват от страните (като всички форсмажорни
обстоятелства), които да възпрепятствуват спазването на
уговорения срок за доставка, тогава той се удължава до
приключването на тези обстоятелства; тук са включени въоръжени
конфликти, официални интервенции и забрани, забавяне на
транспорта или освобождаването от митница, аварии по време на
транспорт, прекъсване на електрозахранването и липса на
суровини, трудови спорове при стачки, и неизпълнение на
задълженията на основен доставчик, който е трудно да бъде
заменен. Гореспоменатите обстоятелства се приемат като
приоритетни, независимо от това дали се отнасят за Продавача или
неговите поддоставчици.
Ако при сключването на договора договарящите страни са се
споразумяли за обезщетение при неизпълнение на договора, това
ще стане както следва, и всяко едно отклонение отнасящо се до
отделните точки не оказва влияние върху останалите условия:
Когато може да се докаже, че закъснението в изпълнението на
доставката е само по вина на Продавача, Купувачът може да
предяви притенции за получаване на обезщетение и компенсации
за всяка изминала седмица на стойност най-много 0,5%, но общо не
повече от стойността на онази част от стоките, която ще се достави,
и която не може да се използва поради неизпълнението от страна
на Продавача на доставката на някоя съществена част, в случай че
Купувачът е претърпял загуби с гореспоменатия размер.
Отстояването на правата при загуби, които надвишават този размер
е изключено.

6.

Предаване на риска и място на изпълнение

6.1

Купувачът поема риска за доставените стоки от момента на
тръгването на стоката от франко завода или франко склада,
независимо от договорените условия на офертата (като платен
превоз, CIF и др.). Това също включва и натоварване, организиране
и проследяване на пратката от Продавача и случаят, когато по
доставката трябва да се извършат монтажни дейности.
Мястото на извършване на услугата е там, където е посочено в
поръчката; Рискът за подобно обслужване или част от него може да
се договори и да се поеме от Купувача, по времето на неговото
извършване

6.2

7.

Плащане

7.1

В случай, че не е договорено друго в условията за плащане,
Купувачът се задължава да заплати 1/3 от продажната цена при
получаване на потвърждението за поръчката от Продавача, още 1/3
след изтичане на половината от времето за доставка, и остатъка
при получаване на доставката. Отделно от това включеният в
сумата ДДС, който трябва да се заплати най-късно до 30 дена от
датата на фактурата.
В случай на частични заплащания, същите ще подлежат на
плащане при получаване на съответните фактури. Същото важи и
за суми, фактурирани за допълнителни доставки или такива,
натрупани в резултат на направени допълнителни споразумения
извън обхвата на оригиналния договор, независимо от договорените
условия за плащане според основната доставка.
Плащането се извършва без всякакви отстъпки в посочените от
Продавача място и договорена валута. При плащане ще се приемат
платежни нареждания и чекове само с включените лихви, такси и
данъци свързани с тях (като инкасо и дисконтно нареждане), които
трябва да се заплатят от Купувача.
Купувачът няма право да задържа или отказва плащането на базата
на правото на гаранция или други насрещни искове.
Плащането се счита за осъществено, в деня когато Продавачът
получи въпросната сума..
Ако Купувачът не спази сроковете за плащане или някои други
свързани с това задължения или транзакции, Продавачът може без
ущърб на неговите други права да:
a) отложи изпълнението на своите собствени задължения, докато не
се oсъществят плащанията или не се изпълнят други задължения и
да упражни правото си да удължи срока за доставка до един
разумен срок.
b) поиска натрупалите се от това задължения или всички други
транзакции и начисли наказателната лихва с 1.25 % на месец плюс
ДДС за тези суми, които започват с падежните дати, освен ако
Продавачът не докаже разходи, надвишаващи тези суми. Във
всички случаи Продавачът има право да фактурира всички разходи
възникнали до съдебното дело, особено разходите за
предупредителни писма и адвокатски хонорари.

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

7.7
7.8

Отстъпките от цената и получаването на премии са предмет на
цялостно плащане в съответните срокове.
Продавачът запазва правото на собственост на всички стоки
доставени от него до получаването на всички фактурирани суми,
включително лихвите и таксите. С настоящия договор Купувачът
преотстъпва своето право на предявяване на претенции на
Продавача при препродажба на въпросните стоки, дори ако те са
обработени, преобразувани или комбинирани с други стоки, за да
осигури на последния получаването на сумите от исковете, и той се
задължава да направи съответните вписвания в счетоводните книги
или фактури. При поискване Купувачът трябва да уведоми
Продавача за предявените искове и за длъжника към тях, и да
предостави цялата информация и материали необходими за
изземването на дълга и да извести за прехвърлянето на дълга на
трета страна. Ако стоките са запорирани или подлежат на
изземване, Купувачът трябва да посочи правото на собственост на
Продавача и незабавно за информира Продавача за запорирането
или изземването.

8.

Гаранция и поемане на задължение за
отстраняване на дефектите

8.1

Когато договорените условия на плащане са вече изпълнени,
Продавачът се задължава, съобразно долупосочените условия, да
отстрани всеки съществуващ дефект по времето на получаване на
артикула, независимо дали това е дефект в конструкцията,
материалите или изработката, което затруднява функционирането
на въпросния артикул. От отделните пояснения съществуващи в
каталозите,брошури, промоционална информация както и писмени
или устни изявления, които не са включени в това споразумение, не
могат да се предявят претенции за гаранция.
Грананционният срок е 12 месеца, освен ако не действуват
специални гаранционни срокове за отделните артикули. Тези
условия се отнасят също така и за всички доставени стоки или
извършени услуги по отношение на доставените стоки, които са
неизменно свързани със сгради или земя. Гаранционният период
започва от момента на предаване на риска съгласно параграф 6.
Горепосочените гаранционни задължения се прилагат при условие,
че Купувачът направи незабавно писмено известие за дефектите,
които са се появили. Купувачът трябва незабавно да докаже
наличието на дефект, и по-специално той трябва да предостави
незабавно на Продавача всички материали и информация, с които
разполага. При получаване на такова известие и в случай, че
дефектът е включен в гаранцията от точка 8.1 по-горе, Продавачът
има възможност да замени дефектните стоки или части или да ги
поправи в помещенията на Купувача или да ги върне обратно за
ремонт, или да направи подходяща и приемлива отстъпка от
цената.
Всички разходи възникнали във връзка с отстраняване на
дефектите (напр. разходи за монтиране и демонтиране, транспорт,
изхвърляне на отпадъци, време за пътуване) се поемат от Купувача.
При гаранционен ремонт в помещенията на Купувача, последният
трябва да осигури безплатно помощ, повдигащи устройства, скелета
и различни припаси, които могат да са необходими. Подменените
части остават собственост на Продавача.
Ако артикулът е произведен от Продавача на базата на
предоставена от Купувача информация за дизайна, чертежи,
проекти, скици, модели или други нормативи, то отговорността на
Продавача се ограничава до придържане към спецификациите на
Купувача.
Гаранционните задължения на Продавача отпадат в случаите на
появили се дефекти в следствие на монтажа и инсталационната
работа, в която не е бил ангажиран Продавача, неподходящо
оборудване, или вседствие на неспазване на изискванията за
инсталиране и условията за експлоатация, свръхнатоварване на
частите до стойности над стойностите, определени за конструкцията
от Продавача, небрежна или некомпетентна работа или използване
на неподходящи материали, нито за дефекти появили се от
материал доставен от Продавача. Продавачът не носи отговорност
и за повреди, които се дължат на действия на трета страна,
атмосферни влияния, свръхнапрежение и влияние на химични
вещества. Гаранцията не включва подмяната на части, които са
подложени на естествена амортизация. Продавачът не дава
гаранция при продажба на използвани стоки.
Гаранцията отпада незабавно, ако без писмено съгласие на
Продавача, Купувачът или трета неофициално упълномощена
страна поеме поправката или ремонта на доставените артикули.
Предявени искове съобразно параграф § 933b ABGB получават
ограничен статут след изтичането на срока споменат в точка 8.2.
Условията в параграфите от 8.1 до 8.7 се прилагат за всички случаи,
при които задължението за отстраняване на дефекти трябва да се
изпълни по други причини наложени от закона.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
8.9

9.

Прекратяване на договор

9.1

Купувачът може да прекрати договора само в случай на забавяне,
причинено от очевидно нехайство от страна на Продавача и само
след изтичане на приемлив период на отсрочка. Прекратяването на
договора трябва да се извести писмено и да се изпрати с
препоръчана поща.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Независимо от останалите си права, Продавачът ще има право да
прекрати договора:
a)ако изпълнението на доставката или началото или
продължаването на осигуряване на обслужването на договора, е
затруднено или невъзможно за изпълнение по вина свързана с
отговорностите на Купувача и ако забавянето продължи извън
съответния позволен срок за отсрочка;
b) ако се появат съмнения относно кредитоспособността на
Купувача и ако той не успее, по искане на Продавача, да извърши
авансово плащане или да осигури задоволителна гаранция преди
доставката, или
c) ако по причини споменати в точка 5.4, допустимият период за
извършване на доставка е удължен с повече от половината на
договорения първоначално срок или най-малко с шест месеца.
Освен причините споменати по-горе, прекратяването на договора е
възможно и при наличие на неуредени задължения по доставките
или обслужването, които са уточнени в договора.
Ако е започнала процедура по несъстоятелност на някоя от
страните по договора или е подадена молба за започване на
съдебни процедури по обявяването в несъстоятелност на тази
страна, която не е обявила официално за недостатъчността на
своите авоари, то другата страна има право да прекрати договора
без да дава отсрочка във времето.
Без да се пренебрегват претенциите на Продавача за щети
включително и разходите по съдебния процес, при прекратяването
на договора всички открити сметки отнасящи се за извършени
частични или пълни доставки или услуги се уреждат както е указано
в договора. Това условие се отнася и за доставки и услуги, които не
са получени все още от Купувача, както и всякакви подготвителни
дейности извършени от Продавача. Продавачът обаче има право
като алтернатива да изисква възвръщането на вече доставената
стока.
Прекратяването на договора няма други последствия, освен тези
уточнени по-горе.

10. Отговорност
10.1 Извън обхвата на Закона за отговорността на продукта, Продавачът
носи отговорност само в случай, когато за въпросната щета се
докаже в законоустановените рамки, че се дължи на съзнателни
действия или очевидно нехайство. Продавачът не носи отговорност
за щети, които се дължат на обикновено нехайство, нито за
последвалите повреди или икономически загуби, загуби от
спестявания, лихви или загуби, които са резултат от направени от
трета страна рекламации към Купувача.
10.2 Продавачът не носи отговорност за щети, в случай на неспазване на
инструкциите за монтаж, пускане в експлоатация и работа (Инструкции
за работа) или несъответствие с изискванията за лицензиране.
10.3 Претенции, които надвишават уговорените неустойки по договора,
се изключват от съответното право.

11. Предявяване на претенции
Всички претенции, които има Купувача, трябва да бъдат предявени
в съда до три години от момента на предаване на риска, както е
указано в параграф 6, освен ако законът не предвижда по-кратък
срок, в противен случай правата за рекламации ще бъдат загубени.

12. Защита на професионални и авторски права
12.1 Купувачът трябва да обезпечи Продавача и да го предпази от
всякакви искове за нарушаване на неговите права на собственост,
ако Продавачът произвежда изделия съобразно информация за
проекти, чертежи, планове или други спецификации предоставени
му от Купувача.
12.2 Документацията по проектирането като например планове, чертежи
и други технически спецификации както и мостри, каталози,
проспекти, снимки и други подобни трябва да останат
интелектуална собственост на Продавача и са подчинени на
съответните законови условия управляващи възпроизводството,
имитацията, конкуренцията и т.н. Условията от точка 2.2 по-горе
важат също и за документацията по проектирането.

13. Общи положения
В случай, че отделните условия по договора
това няма да оказва влияние върху
Недействителното условие трябва да
действително такова, което по смисъл и
възможно най-близо до изходното.

са недействителни, то
останалите условия.
бъде заменено с
цел трябва да бъде

14. Юрисдикция и прилагане на закона
Всички възникнали спорове по договора включително и споровете за
съществуването или несъществуването на такива попадат под
юрисдикцията на компетентния съд в страната на главното
седалище на Продавача във Виена и всички спорни въпроси се
решават от компетентния Окръжен съд на Виена. Договорът се
изготвя според австийското законодателство с изключение на
постановленията на по-висши инстанции. Прилагането на
UNCITRAL – Споразумение на ОН за договорите за международна
продажба се изключва.
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Sales office Dortmund
Schneider Electric Power Drives GmbH
Phone: +49 (0)231 6060348
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Bulgaria
Tagacom Co
Phone: +359 (0)44 662 252
8800 Sliven

Italy
Drivetec s.r.l.
Phone: +39 (0)2 350010 29
20021 Ospiate di Bollate (Mi)

Czech Republic
ENETEX-TEP s.r.o.
Phone: +42 (0)547 423316
66442 Modrice

China
Shanghai Electric International
Economic & Trading Co., LTD
Phone: +86 (0)21 51156622 6509
Shanghai

Lithuania, Latvia, Estonia
JSC VILIMEKSAS
Phone: +370 (0)5 2796708
2057 Vilnius

Turkey
ARKON General Technic Co. Ltd.
Phone: +90 (0)216 4575910
No 2 Kat 4 Maltepe Istanbul

England
Crompton Controls Ltd
Phone: +44 (0)1924 368251
Wakefield

Poland
Zaklad Automatyki "KOPOL"
Phone: +48 (0)61 83250 33
61-483 Poznan

Ukraine
DAK Ltd.
Phone: +380 (0)62 3453100
83054 Donetsk

France
AOIP Instrumentation
Phone: +33 (0)1 69028903
91133 Ris Orangis

Russia
Universal measurements SPb, Ltd
Phone: +7 (0)812 3277104
199178 St.-Petersburg

Hungary
Hajtás Elektronika Kft.
Phone: +36 (0)1 3970007
1028 Budapest

Greece
Industrial Solution
Phone: +30 (0)2310 501145
54628 Thessaloniki

Switzerland
Antriebe Rüti AG
Phone: +41 (0)55 25060 21
8630 Rüti

Belarus
"OOO"AQUADRIVE
Phone: +375 (0)172 918981
220024 Minsk, Belaruss

Iran
Control Motor Alborz
Phone: +98 (0)21 88674510 12
Tehran, Iran

South Korea
>pDRIVE< Korea
Phone: +82 (0)54 2935100
Pohang, South Korea

Israel
MPH Electrical Engineering Ltd.
Phone: +972 (0)3 7519146
52181 Ramat Gan

Spain
INDAEL, S.L.
Phone: +34 (0)93 72150 71
08192 Barcelona

Germany
Headquarter
Schneider Electric Power Drives GmbH
Phone: +49 (0)2066 992 157
47198 Duisburg

Export
Headquarters
Schneider Electric Power Drives GmbH
Phone: +43 (0)1 29191 2717
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Ако не откривате Вашата страна в този списък, моля, свържете се с отдел "Износ" във Виена.

Schneider Electric Power Drives GmbH
Ruthnergasse 1
A-1210 Vienna
Phone: +43 (0)1 29191 0
Fax:
+43 (0)1 29191 15
www.schneider-electric-power-drives.com

Tagacom Co
5, Jordan Kuvliev Str.
B.P. 163
8800 Sliven, Bulgaria
Phone: +359 (0)44 666 252
Telefax: +359 (0)44 662 844
www.tagacom.com

Schneider Electric Power Drives
stands for intelligent high-performance.
As part of Schneider Electric, we are one of the leading
providers of inverters and motors. Emanating from ELIN,
quality, consolidated advice and more flexible service for
customer takes top priority.
Therefore we dedicate an essential part of our activities
to permanently optimising processes and developing
solutions for target groups which will meet even the
highest demands.

www.schneider-electric-power-drives.com

Information quick at hand
In addition to company specifications we have made
available to you a detailed list of technical data for all
our products as well as helpful software tools to set
up the parameters of our inverters.
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