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ЧАСТОТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ e.f-drive.pro

AСОРТИМЕНТ ЧАСТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

  плавний пуск та зупинка двигуна;
  підтримка необхідної швидкості обертання із високою точністю;
  широкий діапазон управління швидкістю обертання;
  безпосереднє управління моментом на валу двигуна;
  можливість дистанційного управління;
  підвищення ресурсу обладнання за рахунок обмежен-

    ня пускових механічних, гідравлічних та електродина-
    мічних навантажень;

  економія енергоресурсів:
    електроенергії — до 50 %,
    теплоенергії — до 10 %; води — до 20 %;

  зниження ймовірності виникнення аварійних ситуацій.

Найменування Артикул Напруга Потужність, 
кВт

Струм
споживання, А

Вихідний
струм, А

e.f-drive.pro.0R7 P0800102

3ф×380 В
/3ф×380 В

0,75 3,4 2,1

e.f-drive.pro.1R5 P0800103 1,5 5 3,8

e.f-drive.pro.2R2 P0800104 2,2 5,8 5,1

e.f-drive.pro.4R0 P0800105 4 10,5 9

e.f-drive.pro.5R5 P0800106 5,5 14,6 13

e.f-drive.pro.7R5 P0800107 7,5 20,5 17

e.f-drive.pro.11 P0800108 11 26 25

e.f-drive.pro.15 P0800109 15 35 32

e.f-drive.pro.18 P0800110 18,5 42 37

e.f-drive.pro.22 P0800111 22 50 45

e.f-drive.pro.30 P0800112 30 68 60

e.f-drive.pro.37 P0800113 37 83 75

e.f-drive.pro.45 P0800114 45 102 91

e.f-drive.pro.55 P0800115 55 124 112

e.f-drive.pro.75 P0800116 75 169 150

e.f-drive.pro.90 P0800117 90 203 176

e.f-drive.pro.110 P0800118 110 248 210

e.f-drive.pro.132 P0800119 132 256 253

e.f-drive.pro.160 P0800120 160 307 304

e.f-drive.pro.185 P0800121 185 350 340

e.f-drive.pro.200 P0800122 200 385 377

e.f-drive.pro.220 P0800123 220 435 426
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Найменування параметру Значення

Номінальна потужність, кВт 0,75 - 220

Вхідні
параметри

Номінальна
напруга, В 380±15 %

Вхідна 
частота, Гц 50±5 %

Вихідні
параметри

Номінальна
напруга, В 0...100 % напруги живлення

Вхідна 
частота, Гц 0-300 (FVC); 0-3200 (V/F)

Входи / виходи
керуючих
сигналів

Вхід
  до 7 цифрових входів, що програмуються
  1 високочастотний імпульсний вхід
  2 аналогових входи 0...+10 В чи 0...20 мА, що програмуються

Вихід

  2 входи, що програмуються: з відкритим колектором чи високоча-
    стотний імпульсний

  1 релейний вихід, що програмується
  2 аналогових виходів 0...10 В чи 0...20 мА, що програмуються

Комунікаційний 
порт RS485 (Modbus RTU)

Режими управління   скалярне управління (V/F);
  векторне управління без зворотнього зв’язку (SVC);

Здатність перевантаження 
по струму 150 % - 60 с; 180 % - 2 с; 200 % - 0,5 с

Регулювання швидкості 1:100 (в режимі SVC)
Несуча частота, кГц 0,5...16

Спосіб завдання частоти

  з пульта;
  за допомогою аналогового входу;
  за допомогою високочастотного імпульсного входу;
  за допомогою послідовного порту;
  з управлінням від ПЛК;
  за допомогою ПІД-регулятору;

можливе завдання частоти від декількох джерел

Інші функції

  функція плаваючої частоти;
  функція управління за допомогою вбудованого ПІД-регулятора;
  функція управління за допомогою вбудованого ПЛК чи багато- 

    ступінчатого (до 16 ступенів) задання швидкості;
  функція збереження працездатності при короткочасних збоях  

    живлення;
  функція автоматичного регулювання вихідної напруги;
  функція підхвату двигуна, що обертається;
  функції захисту: від підвищеної/зниженої напруги, від механіч- 

    ного перевантаження двигуна, від перевищення температури, 
    від обриву фаз та інше

Ступінь захисту IP20

Зменшує ризик 
потрапляння  в 
середину корпусу 
пилу,  що підвищує 
ресурс роботи та 
надійність.

Зменшує 
електромагнітні 
перешкоди  
в мережу, випромі-
нюваних при роботі 
перетворювача 
частоти.

Розділена система
вентиляції

Вбудований фільтр електромагнітної 
сумісності (ЕМС)

Дозволяє 
використання 
в більш важких 
умовах 
навколишнього 
середовища.

Захисне покриття 
плат лаком


