
Przemiennik częstotliwości PowerFlex® 400
Przemiennik częstotliwości zoptymalizowany dla komercyjnych 
aplikacji wentylatorów i pomp

Kiedy potrzebny jest kompaktowy przemiennik zoptymalizowany 
do wentylatorów i pomp, wykorzystaj przewagę taniego oraz 
funkcjonalnego rozwiązania do konkretnych zastosowań. Przemienniki 
częstotliwości PowerFlex 400 oferują łatwą konfigurację, tanie łączenie 
w sieci i swobodę instalacji.

Komunikacja
•   Wbudowany interfejs RS485 
•  Obsługiwane protokoły Modbus RTU, Metasys N2 i P1- do sieci 

przemysłowych z możliwością wyboru parametrów, niewymagające 
żadnego dodatkowego sprzętu, ani oprogramowania  

•  Działa z modułami komunikacji szeregowej (DSI) i akcesoriami, 
m.in. adapterami komunikacyjnymi DeviceNet™, EtherNet/IP™, 
ControlNet™, PROFIBUS™ DP, BACnet®, LonWorks® i Bluetooth® 

Konfiguracja
Jest dostępnych kilka sposobów szybkiej i łatwej konfiguracji 
przemienników częstotliwości PowerFlex 400. Od wbudowanego 
LED HIM do oprogramowania Connected Components Workbench™ 
czy aplikacji Studio 5000 Logix Designer® - narzędzi skracających 
czas projektowania, dających możliwość szybszej i sprawniejszej 
parametryzacji maszyn.  

Pakiety
•  Zestawy rozłączające ze stycznikami obejściowymi w wykonaniu  

NEMA 1, 12, 3R i 4 upraszczają instalację i rozruch.
•  Zestawy obejściowe(bypass) dostarczane z trzema stycznikami do 

testów funkcjonalnych i separacji przemiennika w trybie obejścia
•  Spełnia wymagania dot. odporności na wstrząsy międzyn. przepisów 

dla budynków z 2003 r., zgodnie z wymaganiami AC156

Łatwa instalacja - doskonale nadaje się 
do aplikacji wentylatorowych oraz pomp. 
Przemienniki PowerFlex 400 oferują 
szeroką gamę wbudowanych funkcji, 
umożliwiających bezproblemową 
integrację systemów w budynku. 
PowerFlex 400 został tak zaprojektowany, 
aby spełnić wymagania producentów 
maszyn, wykonawców i końcowych 
użytkowników na całym świecie, co do 
elastyczności, oszczędności zajmowanej 
przestrzeni i łatwości użytkowania.
• Moc znamionowa 

2,2...250 kW/3,0...350 Hp dla 380-480V 
i 2,2...37 kW/3,0...50 Hp dla 200-240V

• Wbudowany regulator PID umożliwia 
utrzymanie zmienności procesu, 
dzięki automatycznej regulacji 
częstotliwości wyjściowej.  

• Trzy programowalne częstotliwości 
i pasma zabronione chronią 
przemiennik przed ciągłą pracą 
z prędkościami rezonansowymi, 
które mogłyby doprowadzić do 
poważnej awarii.

• Możliwość wyboru charakterystyk 
pracy pomp i wentylatorów 
zmniejsza spadki napięcia 
w zależności od obciążenia 

• Funkcja uśpienia z wykonaniem 
cyklu wyłączenia w razie spadku 
zapotrzebowania systemu 
i automatyczny restart przy 
zwiększeniu zapotrzebowania

• Dla aplikacji z pracą niewymagającą 
nadzoru, funkcja startu przy 
włączeniu zasilania umożliwia 
wznowienie pracy po przerwie 
w dostawie prądu. 

• Połączenie z systemami p-poż. 
i ratunkowymi poprzez wejścia 
freeze/fire i purge

• Dodatkowe sterowanie silnikami 
pomocniczymi umożliwia 
uruchamianie dodatkowych silników 
o rozruchu bezpośrednim, zgodnie 
z zapotrzebowaniem systemu

• Wejście z przepustnicy do 
wyłączenia wyjścia z przemiennika, 
aż do osiągnięcia wymaganego 
położenia przepustnicy, nawet przy 
prawidłowym poleceniu pracy



Specyfikacje

Normy
UL i cUL (CSA) listed
C-Tick

Oznakowanie CE
EMC EN61800-3 (z filtrem zewnętrznym)  
Dyrektywa niskonapięciowa EN60204-1/EN 61800-5-1

Specyfikacja 
zasilania

Napięcie 3-fazowe: 200-240 / 380-480V +/-10%  
Częstotliwość: 48-63 Hz
Utrzymanie sterowania przez układy log. w razie zaniku napięcia i ponowne dołączenie napędu w momencie 
powrotu zasilania: >= 0,5 s, zwykle 2 s  

Specyfikacja 
wyjścia

Napięcie: Regulowane od 0 V do napięcia znam. silnika
Zakres częstotliwości: 0 do 320 Hz
Prąd przeciążeniowy: 110% dla 60 s i 150% dla 3 s

Dane 
elektryczne

Tolerancja napięcia: 200-240V ±10% / 380-480V ±10%
Tolerancja częstotliwości: 48-63 Hz
Fazy na wejściu: Przy trzech fazach pełne wartości znamionowe. Dla zasilania jednofazowego 35% prądu znam.
Współczynnik przesunięcia fazowego: 0,98 w całym zakresie prędkości
Sprawność: 97,5% dla prądu znam. 
Maks. znam. prąd zwarciowy: 100 000 A symetrycznie (przemienniki z obudową o rozmiarze C) / 200 000 A 
symetrycznie (przemienniki z obudową o rozmiarze D–H)
Rzeczywisty znam. prąd zwarciowy: wyznacza znamionowy prąd rozłączenia AIC zainstalowanego bezpiecznika
Typ tranzystora: IGBT  
Dławik dla wewnętrznej szyny DC:
• 200-240V AC Wejście: 11...37 kW (15...50 Hp) przemienniki montowane w panelu
• 380-480V AC Wejście: 11...110 kW (15...150 Hp) przemienniki montowane w panelu 

Obudowa 
i zakres 

temperatury 
otoczenia 

pracy

Obudowa o rozmiarze C
• IP20 / NEMA / UL Typ otwarty: -10 do 50°C (14 do 122°F)
• IP30 / NEMA / UL Typ 1 (z zestawem do przezbrojenia obudowy): -10 do 45°C (14 do 113°F)
• NEMA 12 i NEMA 3R/4: -10 do 40°C (14 do 104°F)
Obudowy o rozmiarach D, E, F
• IP30 / NEMA / UL Typ 1: -10 do 45°C (14 do 113°F)
• NEMA 12 i NEMA 3R/4: -10 do 40°C (14 do 104°F)
Obudowy o rozmiarach G, H
• IP30 / NEMA / UL Typ 1: -10 do 45°C (14 do 113°F)

Sterowanie

7 wejść cyfrowych (24V sink/source)
• 3 półprogramowalne
• 4 programowalne
2 wyjścia programowalne przekaźnikowe typu C  

2 wejścia analogowe 
• 1 izolowane (-10 do 10V lub 4 do 20mA)
• 1 nieizolowane (0 do 10V lub 4 do 20mA)
2 wyjścia analogowe (0 do 10V lub 4 do 20mA)   
• 1 wyjście transoptorowe

Opcje 
(akcesoria)

Komunikacja: LonWorks®, DeviceNet™,  
EtherNet/IP™, PROFIBUS™, ControlNet™,  
BACnet®, Bluetooth®

Liniowe filtry EMC
Dławiki liniowe i wyjściowe
karta z 6 wyjściami przekaźnikowymi  
(obudowy o rozmiarach D, E, F, G i H)
kable DSI
IP30 - zestaw do przezbrojenia obudowy i rurki  
(obudowa o rozmiarze C)

Wartości 
znamionowe

Wejście  
Klasa napięcia

Wyjście  
Klasa napięcia kW/Hp

Ciągłyprąd 
wyjściowy (A)

Rozmiar 
obudowy

200-240V, 3Ø
200-240V, 3Ø
200-240V, 3Ø
380-480V, 3Ø
380-480V, 3Ø
380-480V, 3Ø
380-480V, 3Ø
380-480V, 3Ø
380-480V, 3Ø

0-230V, 3Ø
0-230V, 3Ø
0-230V, 3Ø
0-460V, 3Ø
0-460V, 3Ø
0-460V, 3Ø
0-460V, 3Ø
0-460V, 3Ø
0-460V, 3Ø

2,2...7,5 kW/3...10 Hp
11...22 kW/15...30 Hp
30...37 kW/40...50 Hp
2,2...15 kW/3,0...20 Hp

18,5...30 kW/25...40 Hp
37...75 kW/50...100 Hp

90...110 kW/125...150 Hp
132...160 kW/200...350 Hp
200...250 kW/300...350 Hp

12-33
49-90

120-145
6-30

38-60
72-142

170-208
260-310
370-460

C
D
E
C
D
E
F
G
H

Wymiary mm 
(cale)

Obudowa o rozmiarze C: 260 (10,2) W x 130 (5,1) S x 180 (7,1) G
Obudowa o rozmiarze D: 384 (15,12) W x 250 (9,84) S x 205,4 (8,08) G
Obudowa o rozmiarze E: 589 (23,19) W x 370 (14,57) S x 260 (10,24) G
Obudowa o rozmiarze F: 850 (33,46) W x 425 (16,73) S x 280 (11,02) G
Obudowa o rozmiarze G: 892 (35,1) W x 425 (16,7) S x 264 (10,4) G
Obudowa o rozmiarze H : 1364 (53,7) W x 529 (20,8) S x 359 (14,1) G
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