Falowniki
serii X200

Ma³e wymiary
du¿e mo¿liwoœci
Bezpieczny STOP

Wbudowany filtr EMC
Detekcja niskiego obci¹¿enia

Zwalnianie przy zaniku napiêcia zasilania
Automatyczna regulacja napiêcia AVR
Automatyczna oszczêdnoœæ energii
Hamowanie dynamiczne DC
Wbudowana obs³uga protoko³u ModBus RTU
- port RS 485
Zgodnoœæ z RoHS

Dane techniczne:

seria X200
SFEF

Model
Maksymalna moc
wspó³pracuj¹cego silnika *1

(kW)

Znamionowe napiêcie zasilania *2
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3-fazowe: 380V-15% do 480V 10%, 50/60Hz 5%

SFEF: EN61800-3 filtr kategorii C1

Seria SFE: EN61800-3 filtr kategorii C2
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Znamionowy pr¹d wyjœciowy (A)
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Sprawnoœæ przy 100% obci¹¿eniu
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jednostka hamuj¹ca i rezystor hamuj¹cy opcjonalne,
instalowane indywidualnie.
1,0

1,5

2,5

2,4

1,5

2,4

2,3

4,2

szerokoœæ

80

80

110

110

110

110

180

wysokoœæ

155

155

189

189

189

189

250

g³êbokoœæ

93

107

128

155

128

155

165

Stopieñ ochrony *7

IP20
Sterowanie przez Modulacjê Szerokoœci Impulsów (PWM)

Metoda sterowania

Od 2kHz do 12kHz (nastawa fabryczna: 3kHz)

Czêstotliwoœæ impulsowania
Czêstotliwoœæ wyjœciowa *8

0.5 do 400Hz
Zadawanie cyfrowe: 0.01% czêstotliwoœci maksymalnej
Zadawanie analogowe: 0.4% czêstotliwoœci maksymalnej (25C ± 10C)

Dok³adnoœæ zadawania czêstotliwoœci

* 1: Moc silnika odpowiednia standardom 3-fazowych silników
Hitachi o 4 parach biegunów. W przypadku, kiedy
wykorzystujesz silniki innych producentów powinieneœ
dobieraæ falownik na pr¹d znamionowy silnika.
* 2: Zgodnie z warunkami zasilania:
460 do 480 VAC – Kategoria Nadnapiêciowa 2
380 do 460 VAC– Kategoria Nadnapiêciowa 3
W celu spe³nienia Kategorii Nadnapiêciowej 3, zastosuj
jako zasilanie EN lub IEC transformator z uzwojeniami
po³¹czonymi w gwiazdê, uziemiony (zgodnie z
Dyrektyw¹ dot. Niskich napiêæ).
* 3: Dla wersji europejskiej (oznaczenie - SFE, - HEFE)
falowniki X200 maj¹ wbudowany filtr EMC.
* 4: Napiêcie wyjœciowe falownika zmniejsza siê ze spadkiem
napiêcia zasilaj¹cego (za wyj¹tkiem dzia³ania funkcji AVR).
Napiêcie wyjœciowe nigdy nie przekroczy wartoœci napiêcia
zasilaj¹cego.
* 5: Przy znamionowym napiêciu zasilania, przy
wykorzystaniu silnika 3-fazowego o 4 parach biegunów.
* 6: Moment hamuj¹cy to wartoœæ œrednia momentu
hamowania przy najkrótszym czasie hamowania
(zatrzymywanie od 50/60 Hz). To nie jest wartoœæ ci¹g³a
tylko chwilowa - czyli nie w ca³ym czasie hamowania jest
taki moment. Moment hamuj¹cy zmniejszy siê je¿eli
bêdzie przeprowadzane hamowanie od czêstotliwoœci
wy¿szej ni¿ 50 Hz. W przypadku potrzeb uzyskania
krótszych czasów hamowania - zastosuj jednostkê
hamuj¹ca + rezystor.
* 7: Sposób zabezpieczenia zgodny z JEM 1030.
* 8: W przypadku sterowania silnika przeznaczonego do
pracy przy innej czêstotliwoœci ni¿ 50/60Hz skontaktuj siê
z dostawc¹ silnika, jaka jest jego dopuszczalna najwy¿sza
prêdkoœæ.
* 9: Zadawanie maksymalnej czêstotliwoœci sygna³em
analogowym to dla górnej granicy jest: 9,8V dla sygna³u
napiêciowego 0 - 10 VDC oraz 19,6 mA
dla sygna³u 4 - 20 mA sygna³u pr¹dowego.
* 10: Jeœli falownik pracuje poza obszarem “krzywej deratingu”
(obszar pracy bez ograniczenia parametrów
znamionowych) to mo¿e zostaæ zniszczony lub znacznie
zostanie skrócony czas jego dzia³ania. Ustaw parametr
B083 czêstotliwoœæ kluczowania zgodnie z oczekiwanym
pr¹dem silnika.
* 11: Temperatura przechowywania odnosi siê do
krótkotrwa³ego przechowywania w czasie transportu.
* 12: Dostosowane do metod przeprowadzania testów z JIS
C0040 (1999).

Sterowanie U/f sta³omomentowe oraz zmiennomomentowe

Charakterystyka sterowania U/f

150% pr¹du znamionowego przez 60s

Dopuszczalne przeci¹¿enie
Czas przyspieszania/zwalniania

0.01 do 3000 sekund, liniowo i po krzywej-S, prze³¹czanie 2-gich czasów przysp./zwaln.

Panel sterowniczy

Zadawanie
Potencjometr
czêstotliwoœci
Sygna³ zewnêtrzny *9
FWD/
REV
Bieg

Opis odnoœników

Cyfrowo: 0.1 Hz; Analogowo: czêstotliwoœæ maksymalna/1000

Rozdzielczoœæ zadawanej czêstotliwoœci

Wartoœæ ustawiana przyciskami Góra/Dó³
Ustawienie analogowe
0 do 10 VDC (impedancja wejœciowa 10kÙ), 4 do 20 mA (impedancja wejœciowa 250Ù), Potencjometr (1k do 2kÙ, 2W)

Panel sterowniczy

Praca/Stop (Bieg w przód/ty³ zmieniany komend¹)

Sygna³ zewnêtrzny

Bieg w przód/stop, bieg w ty³/stop

Wejœcia binarne
na listwie steruj¹cej

FW (bieg w przód), RV (bieg w ty³), CF1~CF4 (wielopoziomowa nastawa prêdkoœci), JG (bieg próbny), DB (hamowanie),
SET (nastawy dla drugiego silnika), 2CH (drugi zestaw czasów przyspieszania/zwalniania), FRS (wybieg silnika), EXT (zewnêtrzna blokada),
USP (zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem), SFT (blokada nastaw), AT (wybór sygna³u analogowego), RS (reset), PTC (zabezpieczenie termiczne),
STA (start), STP (stop), F/R (bieg w przód/ty³), PID (blokada PID), PIDC (PID reset), UP (motopotencjometr - góra), DWN (motopotencjometr - dó³),
UDC (zdalne czyszczenie danych), OPE (operator control), ADD(dodawanie czêstotliwoœci), F-TM (zmiana Ÿród³a sterowania),
RDY (funkcja szybszej odpowiedzi na rozkaz startu), SP-SET (nastawy dla drugiego silnika. zmiana w biegu), EMR (stop bezpieczeñstwa)

Wyjœcia binarne
na listwie steruj¹cej

RUN (sygnalizacja ruchu), FA1,FA2 (sygna³ osi¹gniêcia/przekroczenia czêstotliwoœci), OL (sygnalizacja przeci¹¿enia pr¹dem),
OD (sygnalizacja przekroczenia sygna³u uchybu), AL (sygna³ alarmu), Dc (wykrycie od³¹czenia wejœciowego sygna³u analogowego),
FBV (PID two-stage control output), NDc (wykrycie sygna³u komunikacji sieciowej), LOG (wyjœcie binarne wynik funkcji logicznej),
OPDc (wykrycie sygna³u karty opcyjnej) LOC (niskie obci¹¿enie)

Wyjœcie analogowe

wybór monitorowanej wielkoœci pomiêdzy czêstotliwoœci¹ wyjœciow¹ a pr¹dem wyjœciowym

Zaciski wyjœciowe na listwie ALARM
Inne funkcje
Funkcje zabezpieczeñ

Œrodowisko pracy

Opcje

10,0

24

0,8

Sygna³y
wyjœciowe

10,0 11,0 16,5 20,0

18

Waga (Kg)

Sygna³y
wejœciowe

7,0

5,0

3-fazowe: 380 do 480V
(proporcjonalne do napiêcia zasilania)

przy obci¹¿eniu 70%

Przybli¿ony moment
hamowania w % znam.
momentu napêdowego
(najkrótszy czas zatrzym.
od 50/60 Hz) *6

Wymiary (mm)

3,3

94,1 94,7 94,5 96,0 93,8 94,9 96,4 96,9 96,8 97,3 97,3 98,3

Moment pocz¹tkowy *5
Hamowanie

2,0

3-fazowe: 200 do 240V
(proporcjonalne do napiêcia zasilania)

Znamionowe napiêcie wyjœciowe *4

Szacunkowe
straty mocy (W)

011

SFEF : zasilanie tylko jednofazowe
200V-15% do 240V +10%, 50/60 Hz ±5%,

Wbudowany filtr EMC *3
Znamionowy pr¹d wejœciowy (A)

007

HFEF

aktywne kiedy wystêpuje blokada falownika i na wyœwietlaczu prezentowany jest kod b³êdu (1C styki, normalnie otwarte b¹dŸ normalnie zamkniête)
Funkcja AVR, definiowana krzywa przyspieszania/zwalniania, ograniczenie czêstotliwoœci wyjœciowej (órna i dolna granica), 16 poziomów wielopoziomowej
nastawy prêdkoœci, dostrajanie czêstotliwoœci poczatkowej, zmiana czêstotliwoœci impulsowania (2 do 12 kHz), pasmo czêstotliwoœci zabronionej,
bieg próbny, ustawianie zabezpieczenia termicznego, funkcja ponownego rozruchu, historia b³êdów, 2 zestawy nastaw, sterowanie prac¹ wentylatora.
Nadpr¹dowe, nadnapiêciowe, podnapiêciowe, przeci¹¿eniowe, przed prac¹ przy zbyt wysokiej/niskiej temperaturze, b³¹d CPU,
b³¹d pamiêci, wykrycie zwarcia przy uruchomieniu, b³¹d komunikacji, termiczne (termistor silnika)
Temperatura

Wilgotnoœæ

Pracy: -10 do 40C (*10) /
Przechowywania: -25 do 70C (*11)

Wilgotnoœæ 20 do 90%
(bez kondensacji pary)

Drgania *12
5.9 m/s2 (0.6G), 10 do 55 Hz

Po³o¿enie
Wysokoœæ do 1,000 m. n.p.m. ,
wewn¹trz
(bez ¿r¹cych gazów, kurzu, py³ów)

Zdalny panel sterowania, cyfrowy panel z funkcj¹ kopiowania, ekranowane przewody ³¹czeniowe, jednostka hamuj¹ca,
rezystor hamujacy, d³awik sieciowy, d³awik silnikowy, filtry przeciwzak³óceniowe,

Producent Hitachi Industrial Equipments Systems Co. Ltd, Tokyo zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji bez wczeœniejszego powiadamiania.

Dystrybutor :

