
INVEOR – nowy standard w technice 
napędów pomp i wentylatorów. 

Uniwersalny falownik do typowych silników asynchronicznych o mocy od 0,25 kW do 22kW. 

Inteligentne 
połączenia 



Inteligentna technika napędowa – 
energooszczędny  kompakt. 
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Uniwersalny falownik do 
zabudowania na silniku

  INVEOR został opracowany na podstawie 
doświadczenia i współpracy z wieloma 
renomowanymi firmami z bardzo różnych  gałęzi 
przemysłu. 

 Początkowo było to rozwiązanie dedykowane dla 
konkretnych zastosowań zgodnych z 
wymaganiami klientów. Obecnie dzięki 
modułowej konstrukcji INVEOR stał się 
urządzeniem uniwersalnym. 

  Dzięki uproszczonej instalacji silnika wraz z 
falownikiem rozwiązanie to może ułatwić 
realizację projektów z zakresu oszczędzania 
energii elektrycznej w każdej branży 
eksploatującej silniki elektryczne. Nie wymaga 
dodatkowych szaf, wystarczy doprowadzić 
zasilanie do falownika i napęd jest gotowy do 
pracy. 
UWAGA: Zastosowanie nie dotyczy stref ATEX.

  Wszystkie typy falowników INVEOR  wywodzą 
się z modelu podstawowego, co ułatwia ich 
obsługę i upraszcza eksploatację.

  Konstrukcja INVEOR pozwala na łatwą 
adaptację napędu do konkretnej aplikacji.  Np. 
regulowana pompa wody w warunkach polowych, 
gdzie np. mogą wystąpić duże wahania napięcia 
zasilającego.
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INVEOR umożliwia nabudowanie falownika 
na silnik, a zatem eliminację kabli między 
silnikiem a falownikiem.  Rozwiązanie jest 
uniwersalne i można je zastosować do 
większości popularnych silników 
elektrycznych o mocy od 0,25 do 22kW.  

 INVEOR może być instalowany zarówno 
na silniku co jest jego najważniejszą zaletą, 
ale także na np. na ścianie w pobliżu 
silnika, co w niektórych przypadkach może 
być istotne.  
Posiada wysoki stopień ochrony IP65, IP 
55, co wyróżnia go korzystnie na tle innych 
falowników o podobnej mocy. 

  Firma Zeltech Mechatronika Sp. z o.o. może 
pomóc w dobrze odpowiedniego silnika i 
dostarczyć silnik wraz z zamontowanym na nim 
falownikiem INVEOR.  



* Dla ułatwienia obsługi, INVEOR może być
opcjonalnie wyposażony w  klawiaturę foliową



INVEOR – wydajne rozwiązanie  
w dziedzinie  napędów pomp i wentylatorów. 

   Możliwość zabudowy na dowolnym silniku asynchronicznym 
z popularnych serii daje niepowtarzalną okazję budowania 
energooszczędnych kompaktowych zespołów napędowych

  Opcjonalna klawiatura foliowa umożliwia wygodną obsługę 
falownika INVEOR.
Falownik INVEOR to nie jest zwykła skalarna technologia 
regulacji napędu, to jest zaawansowana regulacja wektorowa 
z dodatkową możliwością zaprogramowania złożonych zadań 
zautomatyzowanych. Solidna obudowa z żeliwa jest odporna 
na temperaturę i drgania, dzięki czemu INVEOR może być 
stosowany bez problemu w napędach pracujących w trudnych 
warunkach środowiskowych. 

INVEOR zapewnia najlepszą wydajność w napędach 
pomp i wentylatorów. Wykorzystano w nim nowy rodzaj 
sterowania procesem, zoptymalizowany do wymagań 
napędów o charakterystyce pompowo wentylatorowej. 
Rezultatem jest wielki potencjał w oszczędzaniu energii, 
zwłaszcza w zastosowaniach, gdzie występuje 
obciążenie niepełne lub zmienne w czasie.

Technika napędowa KOSTAL to zawsze efektywne połączenie - dzisiaj i jutro. 
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Właściwości INVEOR 

Wyjątkowe właściwości falownika INVEOR przekonują, że jest on skonstruowany z myślą o wydajności w każdym aspekcie. 

Energooszczędność:  
- sterowanie wektorowe, 
- praca z algorytmami energooszczędnymi do 
zastosowań  pompowych  i wentylatorowych,
- wbudowany regulator PID z funkcją stand-by, 
- szeroki zakres napięcia zasilania. 

Łatwa eksploatacja i obsługa:  
- wytrzymała kompaktowa obudowa z żeliwa
- wysoka odporność na temperaturę i drgania,
- nowoczesna topologia obwodów 

elektronicznych,
- chłodzenie konwekcyjne do 7,5kW, 
- praca S1 z silnikami trójfazowymi. 

Intuicyjna obsługa i programowanie:  
- w zależności od wybranej opcji falownik można 
programować albo z zamontowanej klawiatury foliowej, 
albo z przenośnego programatora z wyświetlaczem 
tekstowym lub z PC,
- zintegrowany Soft-PLC zgodny z EN 61131-3,
- program do parametryzacji na PC ze zintegrowaną 
funkcją oscyloskopu,
- opcjonalne moduły systemu fieldbus (np. CANopen, 
EtherCAT, Profibus),
- dostępne są również wersje z dotykowym panelem 
sterowania oraz wersja z terminalem do układów 
automatyki.

Wiele zastosowań: 
- łatwa adaptacja do standardowych silników,
- uniwersalność w całym zakresie mocy od 0,25kW do 22 
kW. 

Łatwy montaż: 
- falownik zintegrowany z silnikiem lub zainstalowany w 
pobliżu na ścianie, 
- falownik można eksploatować zarówno we wnętrzach 
jak i na zewnątrz (posiada wysokie IP).
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