
Falowniki serii J300:
już  sprawdzone mikroprocesorowe przemienniki 
czę stotliwoś ci przeznaczone do współ pracy ze 
standardowymi silnikami zwartymi klatkowymi.

Falowniki serii J300 znalazł y szerokie 
zastosowanie do zasilania napę dów: 
pomp, wentylatorów, tokarek, podnoś ni-
ków,  taś mocią gów,  mieszalników.

Falowniki serii J300 to:

sterowanie U/f i wektorem pola (SLV)

autostrojenie

szeroki zakres mocy 160-260kW

moment rozruchowy 150% Mzn

motopotencjometr

ł ą cze RS422

zabezpieczenie przed przecią ż eniem

zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
w przypadku blokady mechanicznej silnika

seria J300

 w każ dych warunkach.
Sprawdzone



serii J300
 Dane techniczne falowników:

IDEE DLA PRZYSZŁ OŚ CI

Model

Maksymalna moc
współ pracują cego
silnika [kW]

Obcią ż enie
stał omomentowe

Napię cie zasilania

Znamionowe napię cie wyjś ciowe

Sygnał y wejś ciowe

Sygnał y wyjś ciowe 

132

160

160

220

220

260

Dział a poniż ej czę stotliwoś ci minimalnej przy starcie lub zwalnianiu oraz w odpowiedzi na sygnał
zewnę trzny (czę stotliwoś ć  minimalna, czę stotliwoś ć  pracy, czas i sił a hamowania są  nastawiane)

3x380415V 10%, 50Hz %~
3x400460V 10%, 60Hz %~

± ± 5
± ± 5

3x380460V (odpowiednio do poziomu napię cia wyjś ciowego)~

Znamionowy prą d
wyjś ciowy [A]

Stopień  ochrony

Moment
hamują cy

Odzyskiwanie
krótkookresowe

Opornikiem

2600
HFPE

2200
HFPE

1600
HFPE

Obcią ż enie
zmiennomoment.

Obcią ż enie
stał omomentowe

Obcią ż enie
zmiennomoment.

260

300

325

380

440

480

IP00

Okoł o 10 - 20% przy kondensatorze zwrotnym.
Dodatkowe wykorzystanie urzą dzenia hamowania z odzyskiem.

Czę stotliwoś ć  wyjś ciowa

Charakterystyki sterowania U/f

Czasy przyspieszania
i zwalniania

0,1 ÷ 400Hz (opcja do 1000Hz)

Stał o momentowe zredukowane o wykł adnikach 1.5, 1.7, i 2.0
sterowanie wektorem SLV, czujnikowe i bezczujnikowe.

0,01 3000s ÷ 

Cyfrowe nastawianie czę stotliwoś ci, 2W 500   do 2 k   potencjometr regulacyjny, wejś cie napię ciowe 0-5 VDC, 0-10 VDC (rezystancja wejś ciowa 30 k  ), 
wejś cie prą dowe 4 do 20 mA (rezystancja wejś ciowa 250  ), programowalne zaciski na listwie.

Programowalne zaciski na listwie, analogowe wyjś cie monitorują ce czę stotliwoś ć  wyjś ciową  0-10 VDC, 1 mA, 
cyfrowy sygnał  zdalnego sterowania, analogowy sygnał  prą dowy.

Czę stotliwoś ć  wyjś ciowa

Nastawa
czę stotliwoś ci

Dokł adnoś ć
regulacji
czę stotliwoś ci
wyjś ciowej

Rozdzielczoś ć  czę stotliwoś ci
Nastawa cyfrowa - 0.01Hz

Nastawa analogowa f/1000Hzmax

0.1Hz120Hz, 0.1Hz400Hz~ ~

Nastawa za pomocą  klawiatury programatoraCyfrowa

 Potencjometr: 0.5 k  2 k~
Sygnał  napię ciowy: 010V prą du stał ego lub 05V~ ~

Sygnał  prą dowy: 420mA prą du stał ego~

Analogowa

Zakres zmian czę stotliwoś ci

Cyfrowa
±0.01% fmax

±°w temperaturze 25  10C

Analogowa

Programowane poziomy
ograniczenia od góry i doł u

Regulacja wielopoziomowa

Regulacja sekwencyjna

Czę stotliwoś ć  pracy chwilowej

Ograniczenie czę stotliwoś ci wyjś ciowej

Maksymalnie 7 poziomów czę stotliwoś ci

Maksymalnie 8 procesów
nastawy czę stotliwoś ci  0.1400Hz~

nastawy czasu 03000s~

0.19.99Hz~

±0.05% fmax

±°w temperaturze 25  10C

Zabezpieczenia wewnę trzne

Sygnalizacja wyjś ciowa

Warunki zewnę trzne

Sygnalizacja osią gnię cia
czę stotliwoś ci zadanej

Sygnalizacja pracy

Temperatura otoczenia

Temperatura skł adowania

Wilgotnoś ć

Lokalizacja

Kolor

20%   90%RH (bez skraplania)÷

Szary

do 1000m n.p.m. we wnę trzu
(bez kurzu i bez gazów ż rą cych)

Nadnapię ciowe

Podnapię ciowe

Nadprą dowe

Przecią ż eniowe (E-Therm)

Zanik napię cia zasilania

Przegrzanie

Kasowanie bł ę du

150%In

Nastawianie: 20120%~

Obniż enie napię cia nie dł uż ej
niż  1s nastawa 0,33s~

800V - zasilanie trójfazowe

Automatyczny rozruch po zaniku
napię cia nie dł uż szym niż  15ms

Ochrona przez czujnik temperatury

Przycisk zewnę trzny lub odł ą czenie
napię cia zasilania

Wyjś cie “ otwarty kolektor”
27V, 50mA

Sygnalizacja bł ę du

Zewnę trzny wskaź nik
czę stotliwoś ci wyjś ciowej

Wyjś cie “ otwarty kolektor”
27V, 50mA

Styki przekaź nika zewnę trznego

Woltomierz prą du stał ego 
Cyfrowy miernik czę stotliwoś ci

010V~

Obcią ż enie stał omomentowe: -10C  +50C
Obcią ż enie zmiennomomentowe: -10C  +40C

°÷°
°÷°

-25C  +60C krótkookresowo°÷°

Dystrybutor :


