
Opanuj ¿ywio³y

moment rozruchowy 150% Mzn przy 0,5 Hz
(bezczujnikowe sterowanie wektorowe)   

czêstotliwoœæ wyjœciowa: 0,1 - 400 Hz

zakres mocy: 7,5 - 160 kW

wbudowany filtr RFI                   

wbudowane funkcje SERVO

praca w trybie regulacji: prêdkoœci, pozycji lub momentu

serii SJ700B
do ka¿dego napêdu

bezp³atny program do parametryzacji i kopiowania

przyjazny œrodowisku zgodnie z RoHS

Falowniki

wbudowana obs³uga protoko³u Modbus RTU - port RS485

opcjonalne karty dla sieci Profibus DP, LonWorks, 
DeviceNet

wbudowane funkcje sterownika PLC

opcjonalne filtry o wysokiej t³umiennoœci FPFB lub BTFB                   

nastêpca doskona³ego modelu serii L300P



 Dane techniczne:

Model

Maksymalna moc silnika 

750550450370300220185150110075

4537302218,515117,5(kW)

Wyjœcia

Czêstotliwoœæ wyjœciowa (Hz)

3 wejœcia: dwa  napiêciowe 0 ~ 10V; -10 ~ +10V; jedno pr¹dowe 4 ~ 20 mA

5 wyjœæ typu “Otwarty kolektor”; ustawiana logika wyjœæ NO (normalnie otwarty) lub NZ (normalnie zamkniêty)

3 wyjœcia: dwa wyjœcia analogowe: 0 ~ 10V; 4 ~ 20mA; jedno typu PWM: 0 ~ 10V

0.1...400

Regulator wewnêtrzny PID

Port szeregowy

Funkcja motopotencjometra

Protoko³y sieciowe (opcjonalnie)

Certyfikaty

RS485, RS422

posiada funkcjê motopotencjometra z mo¿liwoœci¹ zapamiêtania ostatniej nastawy czêstotliwoœci przed wy³¹czeniem falownika

Profibus, CANopen, DeviceNet, LonWorks

CE, UL, cUL, c-Tick

Funkcja termistora
(zabezpieczenie silnika)

Zabezpieczenia lub sygnalizacja
stanu awaryjnego

Warunki
pracy

temperatura / wilgotnoœæ

wibracje / instalacja

mo¿liwoœæ pod³¹czenie termistora o charakterystyce PTC lub NTC

nadpr¹dowe, nadnapiêciowe, podnapiêciowe, przeci¹¿eniowe, od przegrzania temperaturowego,
sygnalizacja doziemienia przed wydaniem komendy rozruchu, zabezpieczenie termiczne itp.

5,9 m/s2 SJ700B -110 ... 300 HFE; 2,9 m/s2 SJ700B - 370 ... 1600 HFE; 
10 ... 55 Hz; monta¿ do wysokoœci 1000 m.n.p.m. wewn¹trz; w œrodowisku bezpy³owym i bez ¿r¹cych oparów

IEC/EN 61800-3 Druga œrodowiskowa

Opcje

Stopieñ ochrony

Wymiary
   (mm)

szerokoœæ

wysokoœæ

g³êbokoœæ

Waga (kg) (w przybli¿eniu)

55 75

Znamionowe napiêcie zasilania

Znamionowy pr¹d wyjœciowy (A)

Filtr EMC

  ±5%3 ~ 380 .. .480V, +10%, -15%, 50/60 Hz

Wbudowany (EN61800-3 kategorii C3)

HFF

900 1100 1320

90 110 132

16 22 29 37 23085705743

Filtr przeciwzak³óceniowy FPFB 
lub BTFB o wysokiej t³umiennoœci 032 064 80 115

Dok³adnoœæ regulacji 
czêstotliwoœci wyjœciowej

 ±nastawa analogowa: 0,2% nastawa cyfrowa: 0,01% wartoœci czêstotliwoœci maksymalnej ±,

Rozdzielczoœæ czêstotliwoœci nastawa analogowa: maksymalna czêstotliwoœæ/4000, nastawa cyfrowa: 0,01Hz

Charakterystyka sterowania V/f
                 U/f (sta³omomentowa, zmiennomomentowa, wolna nastawa U/f), 
sterowanie wektorowe, wektorowe przy 0 Hz, wektorowe ze sprzê¿eniem zwrotnym

Dopuszczalne przeci¹¿enie pr¹dowe 120% przez 60s

Czas przyspieszania/zwalniania 0,01 - 3600 s (charakterystyka liniowa/krzywa czasu przyspieszania/zwalniania). Drugi zestaw czasów przyspieszania/zwalniania

Moment rozruchowy 150% przy 0,5 Hz (tryb SLV) 

-Rozdzielczoœæ momentu napêdowego  ± 0,5% momentu znamionowego przy sterowaniu wektorowym

Hamowanie

hamowanie pr¹dnicowe

hamowanie
dynamiczne DC

obwód hamowania pr¹dnicowego wbudowany w falownik zewnêtrzna jednostka hamuj¹ca

min. rezystancja
opornika hamuj¹cego (? ) 35 35 24 24 20 wartoœæ zale¿na od parametrów zewnêtrznej jednostki hamuj¹cej

nastawiana si³a hamowania, czas i czêstotliwoœæ do za³¹czenia hamowania DC

Wejœcia

programowalne zaciski
wejœciowe

wejœcia
analogowe

8 programowalnych wejœæ, ustawiana logika wejœæ NO (normalnie otwarty) lub NZ (normalnie zamkniêty); tranzystory na wejœciach PNP lub NPN

programowalne zaciski
wyjœciowe

wyjœcia
analogowe

przekaŸnik 
wyjœciowy

styk prze³¹czny; ustawiana logika NO (normalnie otwarty) lub NZ (normalnie zamkniêty)

regulacja ciœnienia, temperatury itp.

10 ... +50 C temperatura otoczenia, 20 ... 90% wilgotnoœæ otoczenia (bez skraplania)°

Normy

IP20 IP00
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Producent zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji bez wczeœniejszego powiadamiania.

sprzê¿enia zwrotnego do enkodera, d³awik sieciowy, d³awik silnikowy, filtr przeciwzak³óceniowy, oprogramowanie LonWorks, ProDrive Next
zewnêtrzny panel sterowniczy z opcj¹ kopiowania nastaw, kable do panelu sterowniczego, karty rozszerzeñ: Profibus, CANopen, DeviceNet,

195160105 135
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55 70

120% przy 0,5Hz
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seria SJ700B
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