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Poznámky 
 

Bezpečnost 
 

 
Před použitím měniče kmitočtu si pečlivě prostudujte tyto instrukce a bezpodmínečně dodržujte
následující bezpečnostní pokyny! 

 
 

Dotyková napětí 
 

• Před instalací měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco a jeho uvedením do provozu si pečlivě prostudujte celý 
tento návod. Instalaci, nastavení a opravy smí provádět pouze kvalifikované osoby. 

• Provozovatel odpovídá za to, aby ochranné uzemnění všech přístrojů odpovídalo platným mezinárodním a 
národním normám pro elektrická zařízení. 

• Mnohé součásti měniče kmitočtu, včetně desek s plošnými spoji, jsou napájeny síťovým napětím. 
Nedotýkejte se těchto dílů. 

 Používejte pouze izolované nástroje. 
• Je-li přístroj pod napětím, nedotýkejte se nestíněných součástí nebo šroubů svorkovnice. 
• Nespojujte svorky PA/+ a PC/- nebo svorky kondenzátorů v meziobvodu DC. 
• Namontujte všechny kryty a uzavřete je předtím, než přivedete měnič pod napětí.  
• Před jakoukoli údržbou nebo opravou na měniči proveďte tyto úkony: 

− odpojte síťové napětí 
− umístěte na jistič nebo odpojovač měniče štítek s textem „NEZAPÍNAT“. 
− zablokujte jistič nebo odpojovač v rozepnuté poloze. 

•  Před jakoukoli činností vypněte měnič a případně i externí ovládací napájení od sítě. Počkejte až úplně 
zhasne ukazatel nabíjení měniče. Změřte napětí meziobvodu a zjistěte, zda je stejnosměrné napětí nižší než 
45 V. Světelná dioda signalizující napětí v meziobvodu není dostatečně přesná. 

 

 
Úraz elektrickým proudem může způsobit smrt nebo těžké zranění. 

 
 
 

Neodborná manipulace s měničem 
 

• Předpokladem pro úspěšné uvedení do provozu je správná volba přístroje, jeho návrh a montáž. 
• Jestliže měnič nebyl delší dobu připojen k napětí, snížil se výkon jeho elektrolytických kondenzátorů. 
• V případě dlouhodobé odstávky zapněte měnič nejméně každé dva roky na dobu pěti hodin, aby se obnovil 

výkon kondenzátorů a aby bylo možné zkontrolovat jeho provoz. Doporučujeme nepřipojovat měnič přímo k 
síťovému napětí ale zvyšovat napětí postupně pomocí autotransformátoru.  

 

 
Nedodržením těchto opatření může být měnič poškozen. 

 
 

Kontrola síťového napětí 
 

Před zapnutím a nastavením měniče zajistěte, aby síťové napětí bylo kompatibilní se jmenovitým napětím 
měniče.  
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Při nekompatibilním napětí může dojít k poškození měniče. 

  

Vybíjení kondenzátorů 
 

Před zahájením prací vypněte měnič a počkejte, až zhasne 
červená dioda, signalizující nabíjení kondenzátorů. Potom 
změřte napětí stejnosměrného meziobvodu. 
 
Je-li stejnosměrný meziobvod pod napětím, svítí červená 
LED-dioda. 

 >pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V18 
 

 
 
>pDRIVE< MX eco 4V22...4V75 
 

 

  
>pDRIVE< MX eco od 90kW 
 

 
 
 
Měření napětí v stejnosměrném meziobvodu 
Napětí může překročit 1000 V DC.  
Měřte napětí vhodným přístrojem podle následujícího popisu: 
1. Odpojte síťové napětí měniče. 
2. Vyčkejte 15 minut, aby se kondenzátory stejnosměrného meziobvodu mohly vybít. 
3. Změřte napětí mezi svorkami PA/+ a PC/-, a zkontrolujte, zda je napětí nižší než 45 V DC. 
 
 

 
Jestliže nedojde k úplnému vybití kondenzátorů, kontaktujte servisní organizaci (nepokoušejte se měnič
opravovat sami a neuvádějte jej do provozu). 
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Neočekávané spuštění měniče 
 

• Před zapnutím a nastavením >pDRIVE< MX eco zajistěte, aby nebyl aktivní vstup PWR ("Bezpečné 
zastavení", Power Removal) (status 0) a aby tak nemohlo dojít k nechtěnému spuštění. 

• Před zapnutím nebo při ukončení simulačního režimu zajistěte, aby byly deaktivovány vstupy přiřazené 
startovacím povelům (status 0), protože by mohly způsobit okamžitý start motoru. 

 

 
Nedodržení tohoto opatření může způsobit vážný úraz nebo smrt. 

 
Je-li kvůli bezpečnosti obslužného personálu nutné vyloučit nekontrolované opětovné spuštění >pDRIVE< MX 
eco, je možné využít elektronického blokování pomocí funkce "Bezpečné zastavení" (Power Removal). Tato 
funkce vyžaduje zapojení, které odpovídá požadavkům kategorie 3 dle normy EN 954-1 a stupni bezpečnosti 2 
podle IEC/EN 61508 (další informace viz katalog nebo CD-ROM přiložený k měniči).  
 

 
Funkce bezpečného zastavení (PWR) má přednost před jakýmkoli povelem start. 

 
 

Opětovné nastavení tovarních dat 
 

Opětovné nastavení továrních dat měniče se provádí nahráním makra M1. 
 
 
 

 

Nahráním makra se přepíší všechna stávající aplikační data v aktivní sadě parametrů. Skupiny 
parametrů jako data motoru, volba jazyka, paměť poruch, provozní hodiny, texty a základní
komunikační nastavení se přitom nezmění. 

 

 
 

 

Při vynulování aplikačních dat musí být zajištěna bezpečnost zařízení!  
Musí být zajištěno, aby např. nedošlo ke spuštění následkem nastavení digitálních vstupů, resp. 
k rozepnutí bezpečnostní brzdy. 

 
 

Výměna přístroje 
 

 
V případě náhrady měniče zkontrolujte, zda elektrické připojení >pDRIVE< MX eco odpovídá pokynům 
pro kabelové připojení, uvedeným v tomto návodu.  
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Převzetí přístroje 
 

Manipulace s měničem 
 

Otevřete balení a zjistěte, zda nedošlo k poškození >pDRIVE< MX eco při přepravě. 
 

 
Poškozený přístroj nesmí být instalován ani uveden do provozu!  
Jinak by mohlo dojít k dalšímu poškození. 

 

 
Výrobce neodpovídá za škody vzniklé při přepravě nebo vybalování. V takovém případě informujte
pojišťovnu. 

 

 

Měniče >pDRIVE< MX eco je možné vybalovat bez pomůcek. 
U větších modelů měniče je k montáži nutné zvedací zařízení. K tomuto účelu 
jsou měniče vybaveny transportními oky. 
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Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku odpovídají údajům na objednávce. 
 

>pDRIVE<

MX eco 4V132

Frequency inverter

ME4C13AAA

132kW / 179kVA - 200HP

Serial No. 6W0502001001

Made in Austria

Input
Alimentation

Entrada

Output
Sortie
Salida

U (V)

F (Hz)

I (A)

U (V)

F (Hz)

I (A)

3AC 380...480

50/60

237

3AC 460...480

60

224

0...380-480

0...300

259

0...460

0...300

259

Class J Fast acting fuse 300/315A max., @ 10kA S.Ckt.

kW

HP

Motor Protective Device - Class 10
Proteccion de motor - Clase 10
Protection Moteur - Classe 10

M10
24 Nm/

212 lb-in

Popis

Objednací kód

V robný í číslo

 
 
Aby byla zajištěna ochrana měniče, je třeba jej přepravovat a skladovat v zabaleném stavu. Ujistěte se o 
vhodnosti prostor pro skladování měniče. 
 
 

Skladování 
 

Teplota skladování -25°C až 70 °C 
Při skladování po dobu až 5 let není z důvodu relativně nízkých hodnot odporů nutné žádné zvláštní ošetření 
měniče.  
Kvůli zajištění životnosti však doporučujeme před uvolněním pulsů výstupního střídače připojit měnič na cca. 1 
hodinu k napětí. Tento postup se také nazývá formováním elektrolytických kondenzátorů!! 
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Všeobecná specifikace 
 
 

Kvalita 
 

Označení CE 
 

Všechny přístroje a zařízení v oblasti techniky elektrických pohonů mohou působit elektromagnetické rušení 
nebo jím mohou být samy rušeny. Proto od 1.1.1996 spadají do oblasti působnosti Směrnice 
o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EHS. 
Měniče >pDRIVE< MX eco mají jmenovité provozní napětí, které jednoznačně leží v rozsahu 
50...1000 V střídavého napětí resp. 75...1500 V stejnosměrného napětí. Proto od 01.01.1997 spadají do oblasti 
působnosti Směrnice pro nízké napětí 73/23/EHS. 
Prostřednictvím odrušovacích filtrů instalovaných v měničích >pDRIVE< MX eco je zaručena shoda s EN 
61800-3 a EN 50178. 
Na měniče však nelze pohlížet jako na stroje s nejméně jednou mechanicky pohyblivou součástí. Proto 
nespadají do oblasti působnosti Směrnice pro strojírenství 98/37/EEC. 
 
 

 

Měniče >pDRIVE< MX eco jsou produktem limitované odbytové třídy dle IEC  61800-3. V obytné zóně 
může tento produkt působit vysokofrekvenční rušení a uživatel tudíž může být vyzván, aby podnikl
odpovídající opatření. 

 
 

 
Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco mají na výkonovém štítku označení CE. Aby bylo možné dosáhnout 
příslušných mezích hodnot, je nutné dodržovat pokyny pro instalaci. 
 

Pokyny pro instalaci 
 

− Měniče  kmitočtu >pDRIVE< MX eco mají standardně zabudovaný odrušovací filtr pro obytnou zónu a od 5,5 
kW pro průmyslovou zónu. Při delších motorových kabelech a pro použití v obytné zóně je třeba použít 
doplňkový externí odrušovací filtr pro snížení vyšších harmonických proudu na straně sítě, vyvolaných 
stejnosměrným meziobvodem (viz další dokumentace na přiloženém CD-ROM). 

− Montáž na dobře uzemněnou kovovou montážní desku s dobrým vysokofrekvenčním spojením mezi 
stíněním motorového kabelu a filtrem 

− Použití stíněných motorových kabelů, správné připojení na obou stranách, resp. uložení motorového kabelu 
v kovovém, uzavřeném a průběžně pospojovaném kabelovém kanálu 

− Použití výstupního motorového filtru při větších délkách motorových kabelů (viz další dokumentace na 
přiloženém CD-ROM) 

− Použití a správné připojení stíněných ovládacích kabelů (viz kapitola "Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.", 
strana Chyba! Záložka není definována.) 

− Uzemnění měniče s minimálním průřezem 10 mm2 pro ochranu osob 
− Motorová vedení uložená odděleně od ostatních kabelů, především od ovládacích vodičů 
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Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro motorové pohony (PDS) 
EN 61800-3 

Pro pohony s měničem kmitočtu platí norma EN/IEC 61800-3 verze 2. Ta má především přednost před 
existujícími obecnými normami. Pokud je pohon nainstalován do jiného zařízení, pro které existuje samostatná 
EMC norma, pak se uplatní tato norma. 
Cílem EMC direktivy 89/336/EEC je zajištění uspokojivého provozu elektrických a elektronických instalací 
v jejich elektromagnetickém prostředí bez ovlivnění tohoto prostředí nebo dalších zařízení. 
Norma pro motorové pohony obsahuje proto limity pro přípustné vyzařování a požadavky na potřebnou odolnost 
proti rušení. 
Norma pro motorové pohony EN 61800-3 pokrývá celý pohon od napájení z elektrické sítě až po hřídel motoru. 
 

 
 
BDM: Base-Drive-Module Základní modul pohonu se skládá z výkonové části a řídící elektroniky (např. 

měnič kmitočtu – vestavěná jednotka) 
CDM: Complete-Drive-Module Modul pohonu, sestávající z BDM (základní jednotka) a případných doplňků 

(např. rozvaděče obsahujícího RFI filtr, AMF, síťový stykač, ...) 
PDS: Power-Drive-System Systém pohonu, skládající se z CDM (modul pohonu) a motoru, kabelu 

k motoru, lokálního ovládání, výkonového transformátoru, ... (např. kompletní 
elektrický motorový pohon stroje) 

 
Pro zacházení s měniči kmitočtu je podstatný rozdíl z hlediska způsobu prodeje a rozsahu použití.  
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Použití v obytné zóně 

Pohony, které jsou připojeny bez oddělovacího transformátoru k elektrické napájecí síti, která zásobuje také 
obytné prostory. Norma označuje tyto oblasti použití jako „1. prostředí“. 
Povolené limity pro rušení jsou velmi nízké a lze je splnit jen dodržením všech pokynů pro instalaci. 
 
Kategorie C1 
Použijte v obytné zóně při obecném prodeji (neomezeném na každou osobu). 
 
Rušení po vedení Vyzařování  

  

Přípustné limity pro rušení splňují příslušnou normu EN 55011 
třída B; tj. 66-56/56/60 dB(μV) kvazi-špička a 30/37 dB(μV/m) 
ve vzdálenosti 10 m. 
 

 
 
 
Kategorie C2 
Použijte v obytné zóně při omezeném prodeji (jen prodejci s kvalifikací pro EMC)  
 
Rušení po vedení Vyzařování  

  

Všechny pohony musí splňovat limity pro rušení dřívější třídy A 
skupiny 1, tj. 79/73/73 dB(μV) kvazi-špička a 40/47 dB(μV/m) ve 
vzdálenosti 10 m. 
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Použití v průmyslové zóně 

Norma označuje tyto oblasti použití jako „2. prostředí“. Jsou to oblasti, které jsou odděleny od veřejné sítě 
vlastním transformátorem. 
Uživatel musí zajistit, že jsou použity odrušovací členy doporučené výrobcem a že jsou dodržovány pokyny 
výrobce. Navíc musí uživatel zajistit, že silné rušení nepronikne do blízkých nízkonapěťových sítí.  
Pokud je sousedící síť veřejná síť pro obytné prostory, musí být dodrženy limity 66-56/56/60 dB(μV) kvazi-
špička. V případě průmyslových sítí lze uplatnit vyšší limity 79/73/73 dB(μV) kvazi-špička. 
Kromě toho je zapotřebí zlepšit potlačení rušení, pokud jsou jím ovlivňována jiná zařízení. Za zlepšení potlačení 
rušení je odpovědný provozovatel zařízení. 
Limity pro odolnost jsou mnohem přísnější, protože jsou založeny na obecně vyšší úrovni rušení. 
 
Kategorie C3 
Použití v průmyslových zónách 
 
Rušení po vedení Vyzařování  

  

Pro pohony s proudem ≤ 100 A jsou přípustné limity pro rušení 
100/86/90-70 dB(μV) kvazi-špička a 50/60 dB(μV/m) ve 
vzdálenosti 10 m (třída A skupina 2). 
 

 
Rušení po vedení Vyzařování  

  

Pro pohony s proudem > 100 A jsou přípustné limity pro rušení 
130/125/115 dB(μV) kvazi-špička a 50/60 dB(μV/m) ve 
vzdálenosti 10 m (třída A skupina 2). 

 
 
Kategorie C4 
Používá se v průmyslových prostředích pro pohony > 1000 V nebo > 400 A 
Pro tyto pohony nejsou stanoveny žádné limity. Návrh řešení EMC je třeba je stanovit v rámci plánování 
projektu. 
 
 
V případě nezemněných sítí není obvykle možné dodržet limity. Filtrační kondenzátory ztěžují detekci závad na 
izolaci a kolidují proto s koncepcí plovoucího napájení. Lze však použít filtry, které jsou vyvinuty speciálně pro 
IT sítě, jelikož silně potlačují také rušení po vedení u nezemněných sítí. 
 
 
 

 
Základní podmínkou pro splnění příslušných limitů je dodržení pokynů pro instalaci a použití
doporučených doplňků. 
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Podmínky pro napájecí síť 
 

Síťové napětí 
 

Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco jsou navrženy pro následující síťová napětí: 
 3 AC 380 V -15 % až 440 V +10 %, 50 Hz ± 5 % 
 3 AC 380 V -15 % až 480 V +10 %, 60 Hz ± 5 % 
 
Skutečné jmenovité síťové napětí je třeba nastavit na měniči pomocí parametrů. Tím je dosaženo optimálního 
přizpůsobení funkce podpěťové ochrany. 
 

Nezemněné sítě 
 

Použití měničů >pDRIVE< MX eco je v zásadě přípustné ve všech variantách sítě. 
 
 

 

U nezemněných sítí (typické u průmyslových sítí) musí být vestavěný odrušovací filtr odpovídajícím
způsobem přizpůsoben přepojením/odpojením. V takovém případě činí maximální přípustný spínací 
kmitočet 4 kHz. 

 

 
 

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75 
 

 
 

>pDRIVE< eco 4V90...4V132 
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>pDRIVE< eco 4V160...4V200 
 

 
 
 
>pDRIVE< eco 4V250...4V630 
 

 
 

 
U nezemněných sítí nemá jednopólové spojení se zemí v napájecí síti žádný vliv na funkci měniče. Vyskytne-li 
se zemní spojení v motoru nebo motorovém kabelu, měnič se vypne. Detekce je však silně závislá na kapacitě 
sítě vůči zemi. 
 
 
 

 

V sítích IT je kvůli ochraně osob dovoleno použití speciálních filtrů RFI jen s velmi nízkou propustností 
(zvýšení kapacity proti zemi, ...). 
Externí odrušovací filtry >pDRIVE< RFI nejsou pro sítě IT vhodné! 
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Vysokofrekvenční rušení 
 

Měniče >pDRIVE< MX eco mají standardně zabudovaný odrušovací filtr. Tyto filtry splňují v závislosti na 
velikosti přístroje požadavky kategorií C2 resp. C3 podle EN/IEC 61800-3. 
 
Přístroj Kategorie 
>pDRIVE< MX eco 4V0,75 ... 4V4,0 C2 obytná zóna – uživatel se znalostí EMC  

(EN 55011 třída A skupina 1) 
>pDRIVE< MX eco od 4V5,5 C3 průmyslová zóna  

(EN 55011 třída A skupina 2) 
 
Při použití měničů s vyšším výkonem v obytné zóně a u delších motorových kabelů je nezbytné použít 
doplňkové filtry >pDRIVE< RFI (viz další dokumentace na přiloženém CD-ROM). 
 

Vyšší harmonické proudu / deformace křivky síťového napětí 
 

Při použití diodového usměrňovače na vstupní straně měniče kmitočtu se v síťovém proudu vyskytují vyšší 
harmonické, které vedou k deformaci průběhu napětí napájecí sítě. 
 
Ke snížení vyšších harmonických proudu a snížení celkového odebíraného proudu ze sítě jsou k dispozici 
následující možnosti: 
- Použití stejnosměrné vyhlazovací tlumivky, doplněk >pDRIVE< DCL 

Tento volitelný doplněk je k dispozici pro přístroje >pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75 se stupněm krytí IP20. 
Pro >pDRIVE< MX eco od 90 kW  jsou k dispozici vyhlazovací tlumivky se stupněm krytí IP31. 
Bližší informace naleznete v další dokumentaci na přiloženém CD-ROM. 

- Použití třífázové síťové tlumivky, doplněk >pDRIVE< NDU 
Doplněk je dostupný pro všechny přístroje >pDRIVE< MX eco od 4V15. Bližší informace naleznete v další 
dokumentaci na přiloženém CD-ROM. 

- Instalace filtru vyšších harmonických síťového proudu, doplněk >pDRIVE< HF 
Doplněk je k dispozici pro přístroje >pDRIVE< MX eco od 4V4,0. 

- 12-pulsní zapojení 
Při tomto probíhá napájení přes vlastní transformátor se dvěmi fázově posunutými sekundárními vinutími. 
Standardně jsou pro 12-pulsní napájení připraveny přístroje >pDRIVE< eco 4V500...4V630. 

 

12-pulsní napájení 
 

Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco 4V500...4V630 jsou standardně vybaveny dvěma paralelními vstupními 
usměrňovači a jsou tedy vhodné i pro 12-ti pulsní napájení. Při tomto druhu probíhá napájení přes vlastní 
transformátor se dvěmi fázově posunutými sekundárními vinutími (např. Yy6d5). 
Na primární straně transformátoru už 5. a 7. vyšší harmonická proudu prakticky neexistuje, protože je zrušena 
posunutými vinutími transformátoru. 
 

 

Pro zajištění rovnoměrného rozložení proudu musí transformátor dodržovat hodnoty tolerancí: 
Toleranci převodových poměrů ± 0,3 %  rJMEN 
Toleranci relativního zkratového napětí ± 5,0 % uK_JMEN 
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   *) Stejnosměrné tlumivky nebo alternativně 
použité síťové tlumivky jsou potřebné jen tehdy, 
používá-li se transformátor pro více měničů 
nebo když je výkon transformátoru podstatně 
vyšší než celkový výkon instalovaných měničů 
(viz kapitola "Impedance sítě / zkratový proud", 
strana 15). 

 

 
Odrušovací filtry, které jsou standardně zabudované v >pDRIVE< MX eco musí být při 12-ti pulsním 
napájení přepojeny na nastavení "Nezemněné sítě IT“. 

 
 

Impedance sítě / zkratový proud 
 

Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco jsou dimenzovány podle maximálně přípustného zkratového proudu v síti 
v napájecím bodě (viz další dokumentace na přiloženém CD-ROM). 
 

 
Při použití tlumivek (doplněk >pDRIVE< DCL nebo doplněk >pDRIVE< NDU) jsou možné podstatně 
vyšší zkratové výkony v síti, aniž by byla ohrožena provozní bezpečnost měniče. 

  

Zařízení ke kompenzaci jalového proudu 
 

Měniče vyvolávají v napájecí síti vyšší harmonické proudu. Je-li použito zařízení ke kompenzaci jalového 
proudu, jsou jeho kondenzátory navíc zatěžovány těmito harmonickými kmity.  
 

 
Na ochranu před přetížením se proto doporučuje použití síťové tlumivky. 

  

Četnost spínání 
 

Měniče >pDRIVE< MX eco mohou být vypnuty a zapnuty přímo síťovým stykačem, který lze komfortně ovládat 
přes výstupní relé měniče. 
V případě častých povelů Start/Stop však doporučujeme tyto signály zapojit přes digitální řídicí vstupy (nebo 
sériové rozhraní) přímo na elektroniku měniče.  
 

 

Prostřednictvím odzkoušeného řídicího vstupu "PWR" je zaručeno "Bezpečné zastavení" stroje podle 
kategorie bezpečnosti dle EN 954-1 (resp. návrhu IEC/EN 61800-5-2). Tím je možné ušetřit síťový nebo 
motorový stykač. 
Bližší informace naleznete v dokumentaci na přiloženém CD-ROM. 
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Řízení měniče Četnost spínání 
Měnič je řízen připojováním a odpojováním síťového 
napětí. 

max. 60 sepnutí za hodinu (kategorie 
bezpečnosti 1, kategorie zastavení 0) 

Viz výše, avšak s trvalým napájením ventilátorů přístroje 
(možné jen u MX eco 4V110...4V630) 

závisí jen na síťovém stykači 

Vypnutí motoru motorovým stykačem v závislosti na motorovém stykači (kategorie 
bezpečnosti 1, kategorie zastavení 0) 

Elektronické povely Start/Stop přes digitální vstupy měniče libovolné 
Elektronické blokování měniče pomocí řídicího vstupu 
PWR "Bezpečné zastavení" 

libovolné (kategorie bezpečnosti 3, kategorie 
zastavení 0 nebo 1) 

 

 

Řízení ventilátorů přístroje probíhá automaticky v závislosti na povelu Start a teplotně závislé funkci 
prodlouženého chodu ventilátoru při povelu Stop (bližší informace naleznete v manuálu „Funkční popis“ 
u parametru B3.41 "Řízení chl. vent. měniče"). 
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Ochrana zařízení 
 

Odpovědnost 
 

 
Za integraci měničů >pDRIVE< MX eco do bezpečnostního a ochranného konceptu stroje nebo zařízení 
odpovídá uživatel. 

 
Všechna doporučení ohledně zapojení a pokyny pro projektování uvedené v tomto návodu jsou pouze návrhy, 
které je třeba přizpůsobit místním podmínkám a ustanovením pro instalaci a použití.  
To se týká především bezpečnostních pokynů pro stroje, předpisů pro elektromagnetickou kompatibilitu a 
všeobecných ustanovení o bezpečnosti osob. 
 

Kmitočty > 60 Hz 
 

 
Pro provoz motorů a strojů s kmitočty nad 60 Hz musí být prověřena způsobilost použitých komponent. 

 
Pro provoz motorů s kmitočtem nad 60 Hz je bezpodmínečně nutná konzultace s výrobcem motoru, resp. stroje. 
4...8pólové motory jsou obvykle vhodné pro provoz do 100 Hz. 
 

Proudový chránič 
 

Měniče, především ty s dodatečnými odrušovacími filtry >pDRIVE< RFI a stíněnými motorovými kabely 
produkují zvýšený svodový proud vůči zemi. 
Jeho velikost závisí na: 

• délce motorového kabelu 
• způsobu uložení a na tom, zda je motorový kabel stíněný nebo nestíněný 
• nastaveném spínacím kmitočtu 
• použití doplňkového odrušovacího filtru >pDRIVE< RFI 
• uzemnění motoru v místě instalace (uzemněný nebo neuzemněný) 

 

 

V okamžiku zapnutí může především díky kondenzátorům filtru dojít k nechtěnému vybavení 
proudového chrániče. Také kapacita proti zemi za provozu může způsobit chybné vybavení. 
Na druhé straně existuje vlivem usměrnění sítě na vstupu měniče možnost zablokování vybavovací
funkce podílem stejnosměrného proudu.  

 
Je tedy třeba dbát na následující: 

• Používat pouze chrániče s krátkým zpožděním a citlivé na pulsní proud s podstatně vyšším jmenovitým 
vybavovacím proudem. 

• Ostatní spotřebiče zajistit vlastním chráničem. 
• Chrániče před měničem vůbec nepředstavují absolutně spolehlivou ochranu při přímém dotyku!! Měly by 

se proto vždy používat ve spojení s další ochranou. 
• Měniče >pDRIVE< MX eco nemají funkci omezování proudu (při únikových proudech) a neporušují tak 

podmínky zemnění. 
 
U zařízení s velkými délkami kabelů může být svodový proud, v závislosti na daných podmínkách, i větší než 
100 mA !! 
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Vestavěné sledování zemního spojení nemá vliv na omezení proudu. Představuje ochranu přístroje, 
nikoli osob. 

 
 

Blokování měniče 
 

Přístroje >pDRIVE< MX eco obsahují standardně ochrannou funkci „Bezpečné zastavení“ (Power Removal, 
certifikát číslo 72148-2/2006), která zamezuje nežádoucí rozběh motoru. Při správném zapojení odpovídá tato 
funkce strojírenské normě EN 954-1 kategorii bezpečnosti 3, normě IEC/EN 61508 SIL2 pro funkční bezpečnost 
a normě Power Drive System Standard IEC/EN 61800-5-2. 
 
 

 
Bližší informace o ochranné funkci naleznete v katalogu v kapitole „Bezpečné zastavení“. 

  

Odpojení a připojení motoru 
 

Jako varianta k použití řídicího vstupu PWR "Bezpečné zastavení" může být použití jističe nebo motorového 
stykače k připojení a odpojení motoru. Měnič rozezná příslušný stav zapojení a riziko poškození nebo chybného 
odpojení je tedy vyloučeno. 
Po připojení dojde ke znovuspuštění prostřednictvím funkce „Zachycení motoru“ (viz další dokumentace na 
přiloženém CD-ROM). 
 
 

 
Bližší informace naleznete v manuálu „Funkční popis“ v parametru C6.08 "Řízení stykače motoru". 

 
 

Automatický restart 
 

Vnitřní funkce „Automatický restart“ samočinně zapne měnič po každém připojení k síti, resp. obnovení 
napájení, aniž by bylo nutné síťový výpadek potvrdit. To představuje důležitou a cennou funkci pro zvýšení 
užitnosti především u strojů, které nejsou zapojeny do řízení přes systém průmyslových sběrnic. 
 
Automatický restart proběhne při: 

• připojení síťového napětí (jen při 2-vodičovém ovládání a v závislosti na zvolené reakci při podpětí) 
• po výpadku sítě (jen při 2-vodičovém ovládání a v závislosti na zvolené reakci při podpětí) 
• při ukončení klidového režimu  
• po každém potvrzení poruchy (jen při 2-vodičovém ovládání – vyhodnocení úrovně) 
• po rychlém nebo nouzovém zastavení (jen při 2-vodičovém ovládání – vyhodnocení úrovně) 
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Ochranné zapojení proti přepětí 
 

 

Všechny indukčnosti, jako relé, stykače, magnetické brzdy atd. musí být vybaveny ochranným obvodem 
proti přepětí. Obvody zabraňují chybným funkcím při konvenčním ovládání přístroje i u průmyslové
sběrnice. 

 
Pro stejnosměrné ovládací obvody je třeba počítat s nulovou diodou. 
Pro střídavé ovládací obvody je lepší použít RC člen než varistor, protože redukuje nejen přepěťovou špičku ale 
i dobu nárůstu napětí. 

Měření izolace 

Všechny měniče kmitočtu jsou testovány z hlediska odolnosti proti napěťovému průrazu a izolačního odporu 
podle EN 50178 (testovací napětí: 3 kV stejnosměrné). Při zkouškách izolace např. v rámci prohlídek dodržujte 
následující pokyny: 

1. Všechny výkonové svorky měniče (L1, L2, L3, U, V, W, PO, PA/+, PB, PC/-) musí být zkratovány. 
2. Přepněte interní RFI-filtr na nezemněnou síť (přepínač nebo šroub na desce RFI). 
3. Měření izolačního odporu je dovoleno jen mezi zkratovanými výkonovými svorkami a zemí. 
4. Zkušební napětí max. 2 kV stejnosměrné. 

 
 

 
Měření izolačního odporu na řídících svorkách je zakázáno!!!. 
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Parametry měniče 

Technické údaje 

Vstup  

Napětí 380 V -15% up to 480 V +10% pro TT, TN nebo IT sítě *) 
Kmitočet 50 / 60 Hz ±5 % *) 
Třída přepětí Třída III podle EN 50178 

Výstup  

Způsob řízení Bezsenzorové vektorové řízení, U/f charakteristika 
Napětí 3 AC 0...100% síťového napětí, dynamická stabilizace napětí 
Přetížení 20 % po 60 sekund s odstupem 10 minut, 35 % po 2 sekundy 
Kmitočet impulsů MX eco 4V0,75...4V75: 4 kHz, nastavitelné od 2...16 kHz 

MX eco 4V90...4V630: 2,5 kHz, nastavitelné od 2...8 kHz 
Kmitočet/základní kmitočet 0...300 Hz / 25...300 Hz, nastavitelné 
Ochrana proti zkratu Ochrana všech pólů proti zkratu a zemnímu zkratu pomocí nadproudového 

jističe 

Konstrukce Vestavná jednotka pro svislou montáž 
Chlazení Vynucené 

Rozlišení kmitočtu, digitální 0,01 Hz / 50 Hz, stabilita frekvence: ±0,01 % / 50 Hz 
Přesnost rychlosti U/f režim: skluzový kmitočet 

VC bez zpětné vazby 0,3 x skluzový kmitočet 

Mechanické namáhání  

Vibrace Podle IEC/EN 60068-2-6 
MX eco 4V0,75...4V75: 1,5 mm při 3...13 Hz, 1 g při 13...200 Hz 

(3M3 podle IEC/EN 60721-3-3) 
MX eco 4V90...4V630: 1,5 mm při 3...10 Hz, 0.6 g při 10...200 Hz 

(3M3 podle IEC/EN 60721-3-3) 
Náraz Podle IEC/EN 60068-2-27 

MX eco 4V0,75...4V75: 15 g po 11 ms (3M3 podle IEC/EN 60721-3-3) 
MX eco 4V90...4V160: 7 g po 11 ms (3M3 podle IEC/EN 60721-3-3) 
MX eco 4V200...4V630: 4 g po 11 ms (3M2 podle IEC/EN 60721-3-3) 

 
*) Technické parametry a poznámky k napájecímu napětí jsou uvedeny v kapitole „Podmínky pro napájecí síť“, 

strana 12. 
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Parametry prostředí 
Provozní teplota >pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V90: -10...+50 °C 

>pDRIVE< MX eco 4V110...4V630: -10...+45 °C 
3K3 podle IEC/EN 60721-3-3 
až do +60 °C při snížené zátěži 

Skladovací/přepravní teplota -25...+70 °C 
Stupeň ochrany >pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75: dole, na boku, zepředu IP21 

nahoře IP41 (IP20 bez ochranného 
krytu) 

>pDRIVE< MX eco 4V90...4V630: na boku, zepředu IP31 
nahoře IP20 (IP31 s DC boxem) 
dole IP00 (IP31 se svorkovnicí) 

Třída prostředí/Vlhkost Třída 3K3 podle IEC/EN 60721-3-3 / bez kondenzace, max. 95 % relativní 
vlhkosti 

Nadmořská výška Až do 1000 m, výše při snížení výkonu o 1 % na 100 m až do 3000 m 
Povolené znečištění Stupeň znečištění 2 podle EN 61800-5-1 

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75: 3C1 a 3S2 podle EN 60721-3-3 
>pDRIVE< MX eco 4V90...4V630: 3C2 a 3S2 podle EN 60721-3-3 

Třída ochrany Třída 1 podle EN 50178 

Normy 

Základní norma Zařízení jsou zkonstruována, vyrobena a testována na základě EN 50178. 
EMC odolnost Podle EN 61800-3, 1. a 2. prostředí 

(IEC 1000-4-2; IEC 1000-4-3; IEC 1000-4-4; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6) 
EMC vyzařování Podle průmyslového normy EN 61800-3, 

1. a 2. prostředí, kategorie C1, C2, C3 
Izolace Galvanická izolace podle EN 50178 PELV (Bezpečnostní extra nízké 

napětí) 
Normy CE, UL, CSA, GOST 
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Kabelové propojení a připojení 
 

Schéma připojení 
 

Následující obrázky zobrazují typické připojení měničů >pDRIVE< MX eco včetně doplňků, které mohou být 
v případě potřeby použity k ochraně zařízení nebo přístroje.  
 

 
>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V132 
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Reléové ovládáníMístní ovládání

Uzemnění síť Uzemnění motoru

PLC
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NDU
nebo
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nebo

*) alternativní možnosti

 
 
 

>pDRIVE< MX ......Měnič kmitočtu  
HS .........................Hlavní vypínač (použití v případě potřeby podle místních předpisů) 
NH.........................Síťové pojistky dle tabulky "Pojistky a kabelové průřezy", strana 28; (bezpodmínečně nutné) 
NS .........................Síťový stykač (použití v případě potřeby podle místních předpisů) 
>pDRIVE< NDU ....Síťová tlumivka 

Doplněk ke snížení vyšších harmonických vyvolaných stejnosměrným meziobvodem na 
straně sítě, použití alternativně k doplňku >pDRIVE< HF a >pDRIVE< DCL 

>pDRIVE< HF .......Filtr vyšších harmonických síťového proudu 
Doplněk ke snížení vyšších harmonických vyvolaných stejnosměrným meziobvodem na 
straně sítě, použití alternativně k doplňku >pDRIVE< NDU a >pDRIVE< DCL 

 

>pDRIVE< RFI ......Odrušovací filtr 
Doplněk k použití měniče podle kategorie C1 resp. C2 dle EN 61800-3 "Použití v 1. prostředí 
– obytná zóna" 

 

interní filtr ..............Standardně zabudovaný odrušovací filtr 
odpovídá kategorii C3 dle EN 61800-3 "Použití v průmyslových zónách " (kategorie C2 do 
>pDRIVE< MX eco 4V4,0) 

 

>pDRIVE< AMF ....Výstupní motorový filtr 
Doplněk ke snížení napěťových špiček na svorkách motoru při dlouhých motorových 
kabelech 

>pDRIVE< SMF Sinusový motorový filtr 
Doplněk slouží k vyhlazení průběhu motorového proudu až na téměř sinusový a úplnému 
potlačení dalších nežádoucích zvuků motoru 

>pDRIVE< DCL Stejnosměrná tlumivka 
Doplněk ke snížení vyšších harmonických proudu, použití jako alternativa k doplňku 
>pDRIVE< NDU u MX eco 4V0,75...4V75 k dispozici jako externí doplněk, u MX eco od 
90 kW jako vestavitelný doplněk 
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>pDRIVE< MX eco 4V160...4V315 
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>pDRIVE< MX ......Měnič kmitočtu  
HS.........................Hlavní vypínač (použití v případě potřeby podle místních předpisů) 
NH.........................Síťové pojistky dle tabulky "Pojistky a kabelové průřezy", strana 28; (bezpodmínečně nutné) 
NS.........................Síťový stykač (použití v případě potřeby podle místních předpisů) 
>pDRIVE< NDU....Síťová tlumivka 

Doplněk ke snížení vyšších harmonických vyvolaných stejnosměrným meziobvodem na 
straně sítě, použití alternativně k doplňku >pDRIVE< HF a >pDRIVE< DCL 

>pDRIVE< HF.......Filtr vyšších harmonických síťového proudu 
Doplněk ke snížení vyšších harmonických vyvolaných stejnosměrným meziobvodem na 
straně sítě, použití alternativně k doplňku >pDRIVE< NDU a >pDRIVE< DCL 

 

>pDRIVE< RFI......Odrušovací filtr 
Doplněk k použití měniče podle kategorie C2 dle EN 61800-3 "Použití v 1. prostředí – obytná 
zóna" 

 

interní filtr ..............Standardně zabudovaný odrušovací filtr 
odpovídá kategorii C3 dle EN 61800-3 "Použití v průmyslových zónách" 

 

>pDRIVE< AMF ....Výstupní motorový filtr 
Doplněk ke snížení napěťových špiček na svorkách motoru při dlouhých motorových 
kabelech 

>pDRIVE< SMF Sinusový motorový filtr 
Doplněk slouží k vyhlazení průběhu motorového proudu až na téměř sinusový a úplnému 
potlačení dalších nežádoucích zvuků motoru 

>pDRIVE< DCL Stejnosměrná tlumivka 
Doplněk ke snížení vyšších harmonických proudu, použití jako alternativa k doplňku 
>pDRIVE< NDU 
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>pDRIVE< MX eco 4V355...4V400 
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*)

 
 
 
 

>pDRIVE< MX ......Měnič kmitočtu  
HS .........................Hlavní vypínač (použití v případě potřeby podle místních předpisů) 
NH.........................Síťové pojistky dle tabulky "Pojistky a kabelové průřezy", strana 28; (bezpodmínečně nutné) 
NS .........................Síťový stykač (použití v případě potřeby podle místních předpisů) 
>pDRIVE< NDU ....Síťová tlumivka 

Doplněk ke snížení vyšších harmonických vyvolaných stejnosměrným meziobvodem na 
straně sítě, použití alternativně k doplňku >pDRIVE< HF a >pDRIVE< DCL 

>pDRIVE< HF .......Filtr vyšších harmonických síťového proudu 
Doplněk ke snížení vyšších harmonických vyvolaných stejnosměrným meziobvodem na 
straně sítě, použití alternativně k doplňku >pDRIVE< NDU a >pDRIVE< DCL 

 

>pDRIVE< RFI ......Odrušovací filtr 
Doplněk k použití měniče podle kategorie C2 dle EN 61800-3 "Použití v 1. prostředí – obytná 
zóna" 

 

interní filtr ..............Standardně zabudovaný odrušovací filtr 
odpovídá kategorii C3 dle EN 61800-3 "Použití v průmyslových zónách" 

 

>pDRIVE< AMF ....Výstupní motorový filtr 
Doplněk ke snížení napěťových špiček na svorkách motoru při dlouhých motorových 
kabelech 

>pDRIVE< SMF Sinusový motorový filtr 
Doplněk slouží k vyhlazení průběhu motorového proudu až na téměř sinusový a úplnému 
potlačení dalších nežádoucích zvuků motoru 

>pDRIVE< DCL Stejnosměrná tlumivka 
Doplněk ke snížení vyšších harmonických proudu, použití jako alternativa k doplňku 
>pDRIVE< NDU 
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>pDRIVE MX eco 4V500...4V630 
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>pDRIVE< MX ......Měnič kmitočtu  
HS.........................Hlavní vypínač (použití v případě potřeby podle místních předpisů) 
NH.........................Síťové pojistky dle tabulky "Pojistky a kabelové průřezy", strana 28; (bezpodmínečně nutné) 
NS.........................Síťový stykač (použití v případě potřeby podle místních předpisů) 
>pDRIVE< NDU....Síťová tlumivka 

Doplněk ke snížení vyšších harmonických vyvolaných stejnosměrným meziobvodem na 
straně sítě, použití alternativně k doplňku >pDRIVE< HF a >pDRIVE< DCL 

>pDRIVE< HF.......Filtr vyšších harmonických síťového proudu 
Doplněk ke snížení vyšších harmonických vyvolaných stejnosměrným meziobvodem na 
straně sítě, použití alternativně k doplňku >pDRIVE< NDU a >pDRIVE< DCL 

 

>pDRIVE< RFI......Odrušovací filtr 
Doplněk k použití měniče podle kategorie C2 dle EN 61800-3 "Použití v 1. prostředí – obytná 
zóna" 

 

interní filtr ..............Standardně zabudovaný odrušovací filtr 
odpovídá kategorii C3 dle EN 61800-3 "Použití v průmyslových zónách" 

 

>pDRIVE< AMF ....Výstupní motorový filtr 
Doplněk ke snížení napěťových špiček na svorkách motoru při dlouhých motorových 
kabelech 

>pDRIVE< SMF Sinusový motorový filtr 
Doplněk slouží k vyhlazení průběhu motorového proudu až na téměř sinusový a úplnému 
potlačení dalších nežádoucích zvuků motoru 

>pDRIVE< DCL Stejnosměrná tlumivka 
Doplněk ke snížení vyšších harmonických proudu, použití jako alternativa k doplňku 
>pDRIVE< NDU 

 
 

1. Rozdělení napájení měničů musí být provedeno před síťovými tlumivkami, jsou-li použity. 
2. Sledování jištění je nutné k ochraně měniče před nestejným zatížením. Vybavení ochrany musí odpojit 

síťový stykač nebo zajistit blokování pulsů střídače (např. digitální vstup „Externí porucha“). 
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>pDRIVE MX eco 4V500...4V630 
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>pDRIVE< MX ......Měnič kmitočtu  
HS .........................Hlavní vypínač (použití v případě potřeby podle místních předpisů) 
NH.........................Síťové pojistky dle tabulky "Pojistky a kabelové průřezy", strana 28; (bezpodmínečně nutné) 
NS .........................Síťový stykač (použití v případě potřeby podle místních předpisů) 
>pDRIVE< NDU ....Síťová tlumivka 

Doplněk ke snížení vyšších harmonických vyvolaných stejnosměrným meziobvodem na 
straně sítě, použití alternativně k doplňku >pDRIVE< HF a >pDRIVE< DCL 

>pDRIVE< HF .......Filtr vyšších harmonických síťového proudu 
Doplněk ke snížení vyšších harmonických vyvolaných stejnosměrným meziobvodem na 
straně sítě, použití alternativně k doplňku >pDRIVE< NDU a >pDRIVE< DCL 

TS .........................Odpojovač (použít podle místních předpisů) 
TR .........................Transformátor se dvěma fázově posunutými sekundárními vinutími (např. Yy6 d5) 
 

>pDRIVE< RFI ......Odrušovací filtr 
Doplněk k použití měniče podle kategorie C2 dle EN 61800-3 "Použití v 1. prostředí – obytná 
zóna" 

 

interní filtr ..............Standardně zabudovaný odrušovací filtr 
odpovídá kategorii C3 dle EN 61800-3 "Použití v průmyslových zónách" 

 

>pDRIVE< AMF ....Výstupní motorový filtr 
Doplněk ke snížení napěťových špiček na svorkách motoru při dlouhých motorových 
kabelech 

>pDRIVE< SMF Sinusový motorový filtr 
Doplněk slouží k vyhlazení průběhu motorového proudu až na téměř sinusový a úplnému 
potlačení dalších nežádoucích zvuků motoru 

>pDRIVE< DCL Stejnosměrná tlumivka 
Doplněk ke snížení vyšších harmonických proudu, použití jako alternativa k doplňku 
>pDRIVE< NDU 

2. Sledování jištění je nutné k ochraně měniče před nestejným zatížením. Vybavení ochrany musí odpojit 
síťový stykač nebo zajistit blokování pulsů střídače (např. digitální vstup „Externí porucha“). 

3. Při napájení pomocí transformátoru se třemi vinutími lze neutrální bod uzemnit nebo lze alternativně použít 
relé na monitorování izolace. 



27 

4. Transformátor musí dodržovat následující tolerance pro zajištění rovnoměrného sdílení proudu.  
 Toleranci převodových poměrů ± 0,3 %  rJMEN 

Toleranci relativního zkratového napětí ± 5,0 % uK_JMEN 
 
 

 

Měniče >pDRIVE< MX eco jsou produktem limitované odbytové třídy dle IEC 61800-3. V obytné zóně 
může tento produkt působit vysokofrekvenční rušení a uživatel tudíž může být vyzván, aby podnikl
odpovídající opatření. 

 
 

 
 



28 

Pojistky a kabelové průřezy 
 

Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco neobsahují vstupní pojistky. S těmi je třeba počítat jako s externími 
v případě, že by selhaly elektronické ochranné mechanizmy měniče. Představují tak sekundární ochranu 
měniče, chrání silové kabely před přetížením a vstupní usměrňovač v případě vnitřního zkratu. 
Níže uvedené doporučené průřezy pro kabely se třemi vodiči jsou kalkulovány pro uložení kabelů na vzduchu 
při okolní teplotě max. 40 °C, podle předpisů  ÖVN EN 1 a VDE 0100. 
Kabely v rozvaděči jsou dimenzovány podle specifikace pro jednotlivé vodiče XLPE/EPR z mědi při 90 °C. 
Motorové kabely jsou dimenzovány na max. trvalý proud. Hodnoty platí pro 0...100 Hz (do 300 Hz se zvyšují 
ztráty v kabelech o cca 25 % na základě skinefektu). 
 

 
Při jiných okolních podmínkách a odlišných předpisech je třeba kabelové průřezy příslušným způsobem
upravit. 

 
 

Napájecí síť Měnič kmitočtu Vývod  
k motoru 

Předjištění 
1.) 

Cu-kabel 
mm2 

Síťová pojistka 
"ochrana 
měniče" "sf" 

Kabely v 
rozvaděči 
mm2  
(na každou 
fázi) 

>pDRIVE< 
MX eco 

Max. 
trvalý 
proud 

max. 
připojení 

Motorový 
kabel  
mm2     3.) 

10 A 3 x 2,5 10 A (sf) 1,5 4V0,75 2,3 A 6 mm2 3 x 1,5 
10 A 3 x 2,5 10 A (sf) 1,5 4V1,5 4,1 A 6 mm2 3 x 1,5 
10 [16] A 3 x 1,5 [2,5] 10 [16] A (sf) 1,5 [2,5] 4V2,2 5,8 A 6 mm2 3 x 1,5 
16 [20] A 3 x 2,5 16 [20] A (sf) 2,5 4V3,0 7,8 A 6 mm2 3 x 1,5 
20 [25] A 3 x 2,5 [4] 16 [25] A (sf) 2,5 [4] 4V4,0 10,5 A 6 mm2 3 x 1,5 
25 [40] A 3 x 4 [6] 25 [40] A (sf) 4 [6] 4V5,5 14,3 A 6 mm2 3 x 2,5 
32 [40] A 3 x 4 [6] 25 [40] A (sf) 4 [6] 4V7,5 17,6 A 6 mm2 3 x 2,5 
40 [63] A 3 x 6 [16] 40 [63] A (sf) 6 [10] 4V11 27,7 A 16 mm2 3 x 4 
63 [80] A 3 x 16 [25] 50 [80] A (sf) 10 [16] 4V15 33 A 35 mm2 3 x 6 
63 [80] A 3 x 16 [25] 50 [80] A (sf) 10 [16] 4V18 41 A 35 mm2 3 x 10 
63 [80] A 3 x 16 [25] 63 [80] A sf  A 10 [16] 4V22 48 A 50 mm2 3 x 10 
80 [100] A 3 x 25 [35] 80 [100] A sf  B 16 [25] 4V30 66 A 50 mm2 3 x 16 
100 [125] A 3 x 35 [50] 100 [125] A sf C 25 [35] 4V37 79 A 50 mm2 3 x 25 
125 [160] A 3 x 50 [70] 125 [160] A sf C 35 [50] 4V45 94 A 120 mm2 3 x 35 
160 [200] A 3 x 70 [95] 160 [200] A sf D 50 [70] 4V55 116 A 120 mm2 3 x 50 
200 [250] A 3 x 95 [120] 200 [250] A sf D 70 [95] 4V75 160 A 120 mm2 3 x 70 
250 A 3 x 120 250 A sf  D 95 4V90 179 A M10 3 x 95 
250 A 3 x 120 250 A sf  E 95 4V110 215 A M10 3 x 120 
315 A 3 x 185 315 A sf  E 120 4V132 259 A M10 3 x 150 
400 A 2 x (3 x 120) 400 A sf  E 185 4V160 314 A M10 2 x (3 x 95) 
500 A 2 x (3 x 150) 500 A sf  F 2 x 120 4V200 387 A M12 2 x (3 x 120)
630 A 2 x (3 x 185) 630 A sf  F 2 x 150 4V250 481 A M12 2 x (3 x 150)
800 A 3 x (3 x 185) 800 A sf  F 3 x 150 4V315 616 A M12 3 x (3 x 150)
1000 A 4 x (3 x 185) 800 A sf  F 3 x 150 4V355 671 A M12 3 x (3 x 150)
1000 A 4 x (3 x 185) 900 A sf  F 3 x 150 4V400 759 A M12 3 x (3 x 185)
1250 A 4 x (3 x 240) 2 x 630 A sf 2.)  F 2 x 2 x 150 4V500 941 A M12 4 x (3 x 185)
1600 A 6 x (3 x 240) 2 x 800 A sf 2.)  F 2 x 3 x 150 4V630 1188 A M12 5 x (3 x 185)

 

 
 

1.) Doporučené předjištění vhodné pro přímý rozběh motoru při přímém připojení motoru k napájecí síti (by-
pass). 

2.) 2 x 3pólové pojistky pro paralelní napájení 
3.) Při přímém připojení motoru na síť musí být motorový kabel dimenzován na hodnotu předjištění! 
[ ] Pokud jsou použity měniče bez doplňků >pDRIVE< DCL, >pDRIVE< NDU nebo >pDRIVE< HF jsou platné 

hodnoty v hranatých závorkách. 



29 

Kvůli ochraně usměrňovače při zkratu by použité pojistky neměly přesáhnout následující vypínací hodnoty I2t 
(vztaženo na 10 ms): 
 

A B C D E F 
1,2.103 A2s 5,0.103 A2s 14.103 A2s 75.103 A2s 245.103 A2s 1000.103 A2s 

 

 

Pokud dojde k vybavení síťové pojistky, došlo již v měniči k primárnímu poškození. Výměna pojistek a 
opětovné zapnutí tedy absolutně nemá smysl. Použití výkonových jističů také nemá smysl, mají navíc
nevýhodu pomalejšího vypnutí.  

 

 
Motorové kabely NYCY resp. NYCWY (silový kabel s koncentricky umístěným ochranným vodičem) 
představují cenově výhodnou variantu stíněných kabelů. 

 

 

 
Pro splnění požadavků UL/CSA je nutné použít měděné kabely s teplotní třídou 60/75 °C. 
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Kromě velmi rychlých pojistek (se schválením UL, jmenovité hodnoty v souladu se sloupcem Síťová pojistka 
„ochrana měniče“ „sf“) je povoleno použití pojistek třídy CC, J a T podle následující tabulky.  
 
 

Maximální síťový zkratový proud při síťovém 
napětí 480 V podle soupisu UL >pDRIVE< UL pojistky 

typ 600 V bez tlumivky s DCL 
tlumivkou  

se sítovou 
tlumivkou 

MX eco 4V0,75 Třída CC 6 A max. 5 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V1,5 Třída CC 12 A max. 5 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V2,2 Třída J 15 A max. 5 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V3,0 Třída J 17.5 A max. 5 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V4,0 Třída J 25 A max. 5 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V5,5 Třída J 40A max. 5 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V7,5 Třída J 40 A max. 5 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V11 Třída J 60 A max. 5 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V15 Třída J 70 A max. 5 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V18 Třída J 70 A max. 5 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V22 Třída J 80 A max. 5 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V30 Třída J 90 A max. 5 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V37 Třída J 110 A max. 5 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V45 Třída J 150 A max. 10 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V55 Třída J 175 A max. 10 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V75 Třída J 225 A max. 10 kA 35 kA 100 kA 
MX eco 4V90 Třída J rychle reagující 250 A max. (10 kA) 50 kA 100 kA 
MX eco 4V110 Třída J rychle reagující 300 A max. (10 kA) 50 kA 100 kA 
MX eco 4V132 Třída J rychle reagující 350 A max. (10 kA) 50 kA 100 kA 
MX eco 4V160 Třída J rychle reagující 400 A max. (18 kA) 50 kA 100 kA 
MX eco 4V200 Třída J rychle reagující 450 A max. (18 kA) 50 kA 100 kA 
MX eco 4V250 Třída J rychle reagující 600 A max. (18 kA) 50 kA 100 kA 
MX eco 4V315 Třída J rychle reagující 800 A max. (30 kA) 50 kA 100 kA 
MX eco 4V355 Třída T rychle reagující 800 A max. (30 kA) 50 kA 100 kA 
MX eco 4V400 Velmi rychlá pojistka 900 A max. (30 kA) 50 kA 100 kA 
MX eco 4V500 Třída J rychle reagující 2x600 A max. (30 kA) 50 kA 100 kA  
MX eco 4V630 Třída T rychle reagující 2x800 A max. (30 kA) 50 kA 100 kA  

 
( ) Další informace o hodnotách v závorkách jsou uvedeny v kapitole „Stejnosměrná tlumivka DCL“, strana 82 a 

kapitole „Síťová tlumivka NDU“, strana 87. 
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Spojování stejnosměrných meziobvodů 

Spojování stejnosměrných meziobvodů několika >pDRIVE< MX se síťovým stykačem 
 
V případě aplikací, které mají na jedné straně využívat plný výkon motoru a druhé straně by měly fungovat také 
v generátorovém provozu kvůli výměně energie přes DC meziobvod (např. válcové dopravníky, pásové 
dopravníky, ...) je vhodné DC meziobvody spojit. 
 

 
 
NS.........................Síťový stykač 

Z důvodu instalace společného síťového stykače fungují nabíjecí obvody jednotlivých 
měničů paralelně, když je připojena síť, a nemohou tak být přetíženy. 

NH.........................Ochrana zařízení na straně sítě 
Pro ochranu každého usměrňovače proti přetížení dodržujte doporučení ohledně pojistek 
v kapitole "Pojistky a kabelové průřezy", strana 28. Následným poškozením nabíjecího 
obvodu během připojování sítě lze zabránit monitorováním jištění, které funguje na 
digitálním vstupu "Externí porucha 1", "Externí porucha 2" nebo na síťovém stykači. 

SI...........................Pojistka na DC meziobvodu podle tabulky v kapitole „Pojistky pro DC spojené měniče, strana 
33. 

, , ................Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco a MX pro ve standardním provedení 
V zásadě jsou počet zařízení a jejich velikost libovolné, ale mezi největším a nejmenším 
zařízením může být rozdíl pouze tři výkonnostní stupně. 

NDU ......................Doplňková síťová tlumivka NDU nebo stejnosměrná tlumivka DCL jsou zcela nezbytné! 
BU / BR.................Brzdicí jednotka a brzdicí rezistor pro krátkodobé snížení generátorového výkonu 

Například, pokud mají být všechny pohony současně vypnuty, výsledná energie bude 
pohlcena v brzdicím rezistoru.  
Použití brzdicí jednotky není povinné. 

 
 

 
Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco a MX pro mohou být provozovány na stejné DC sběrnici. Je však 
třeba vhodně nastavit některé parametry (viz Funkční popis). 

 

 
Hlavní pohon >pDRIVE< MX pro s vyrovnávacími pohony na DC meziobvodu 
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Aplikace, které obsahují pohony, které fungují jako generátor (během operace brzdění), a také jednu nebo více 
jednotek, které fungují jako motor, mohou pracovat velmi ekonomicky v případě DC napájení (např. 
převíječka/odvíjecí stojan, rovnací stroj, zařízení na zkoušení motorů, válečkové dopravníky, zdvihací 
zařízení,...). 
 
 

 
V žádném okamžiku však nesmí být zapotřebí více motorového výkonu, než výkon, který je potřebný
pro usměrňovač hlavního pohonu (např. 250 kW + 20 % po 60 s pro >pDRIVE< MX pro 4V200/250). 

 

 
 

 
DC napájené pohony nesmí být během operace připojeny! 

 

 

 
 
 

...........................Měnič kmitočtu >pDRIVE< MX pro ve standardním provedení (hlavní pohon) 
Tento měnič určuje maximální možný motorový výkon celé skupiny pohonů. Je možné 
nabíjet tři podobná zařízení (nebo několik menších zařízení se stejným celkovým výkonem). 

, ......................DC napájené měniče >pDRIVE< MX eco a MX pro (vyrovnávací) 
NDU ......................Doplňková síťová tlumivka NDU nebo stejnosměrná tlumivka DCL jsou zcela nezbytné! 
SI...........................Velmi rychlá pojistka podle tabulky na DC meziobvodu podle tabulky v kapitole „Pojistky pro 

DC spojené měniče, strana 33 
Nemá význam instalovat spínací zařízení v DC obvodu, protože sepnutí spínacího zařízení 
by vedlo k nezamýšlené aktivaci pojistek působením velkého nabíjecího proudu. 

BU / BR .................Brzdicí jednotka a brzdicí rezistor pro krátkodobé snížení generátorového výkonu 
Například, pokud mají být všechny pohony současně vypnuty, výsledná energie bude 
pohlcena v brzdicím rezistoru.  
Použití brzdicí jednotky není povinné. 

 
 

 
V hlavním pohonu musí být aktivována brzdicí funkce. Vyrovnávací pohony musí být parametrizovány 
pro provoz s externí brzdicí jednotkou. 
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Pojistky pro DC spojené měniče 

Pro DC aplikace jsou vhodné pouze velmi rychlé pojistky. Díky svojí konstrukci mohou vypínat při 
stejnosměrném i střídavém napětí. 
 

Stejnosměrné síťové napájení 400 V 440 V 460 V 

Jmenovité napětí 
Rozsah napětí 
Odpojení při přepětí 

560 V DC 
405...650 V DC 
1,50 x UN-DC 

620 V DC 
450...685 V DC 
1,35 x UN-DC 

680 V DC 
490...745 V DC 
1,25 x UN-DC 

Jmenovitý proud DC (přibližně) 1,15 x IMOTOR 1,15 x IMOTOR 1,15 x IMOTOR 
Typ pojistky, jmenovité napětí 690 V sf 690 V sf 690 V sf 

 
 

Měnič kmitočtu >pDRIVE< Síťová pojistka 
“ochrana měniče“ 

Vodiče v rozvaděči 
(na jednu fázi) 

MX eco 4V0,75 MX pro 4V0,75 16 A 2,5 mm2 
MX eco 4V1,5 MX pro 4V1,5 16 A 2,5 mm2 
MX eco 4V2,2 MX pro 4V2,2 16 A 2,5 mm2 
MX eco 4V3,0 MX pro 4V3,0 16 A 2,5 mm2 
MX eco 4V4,0 MX pro 4V4,0 20 A 4 mm2 
MX eco 4V5,5 MX pro 4V5,5 25 A 4 mm2 
MX eco 4V7,5 MX pro 4V7,5 32 A 6 mm2 
MX eco 4V11 MX pro 4V11 40 A 6 mm2 
MX eco 4V15 MX pro 4V15 63 A 10 mm2 
MX eco 4V18 MX pro 4V18 63 A 10 mm2 
MX eco 4V22 MX pro 4V22 80 A 16 mm2 
MX eco 4V30 MX pro 4V30 100 A 25 mm2 
MX eco 4V37 MX pro 4V37 125 A 35 mm2 
MX eco 4V45 MX pro 4V45 160 A 50 mm2 
MX eco 4V55 MX pro 4V55 200 A 70 mm2 
MX eco 4V75 MX pro 4V75 250 A 95 mm2 
MX eco 4V90 − 315 A 120 mm2 
MX eco 4V110 MX pro 4V90/110 315 A 120 mm2 
MX eco 4V132 MX pro 4V110/132 400 A 185 mm2 
MX eco 4V160 MX pro 4V132/160 500 A 2 x 120 mm2 
MX eco 4V200 MX pro 4V160/200 630 A 2 x 150 mm2 
MX eco 4V250 MX pro 4V200/250 700 A 3 x 120 mm2 
MX eco 4V315 MX pro 4V250/315 900 A 3 x 150 mm2 
MX eco 4V355 − 1000 A 3 x 185 mm2 
MX eco 4V400 MX pro 4V315/400 2 x 630 A 2 x 2 x 150 mm2 
MX eco 4V500 MX pro 4V400/500 2 x 700 A 2 x 3 x 120 mm2 
MX eco 4V630 MX pro 4V500/630 2 X 800 A 2 x 3 x 150 mm2 
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Napájení externího ventilátoru 

Měniče až do >pDRIVE< MX eco 4V110 obsahují DC ventilátory, které jsou napájeny interním napájecím 
zdrojem. 
Měniče >pDRIVE< MX eco od 4V132 obsahují pro chlazení AC ventilátory. Tyto ventilátory jsou standardně 
napájeny elektrickou sítí z měniče. Alternativně je možné také externí napájení (např. napájení z měniče přes 
DC sběrnici. 
 
Technické údaje: 
Napětí ventilátoru: 380 V -10 % … 440 V +10 % / 50 Hz ±5 % 

380 V -10 % … 480 V +10 % / 60 Hz ±5 % 
Výkon: MX eco 4V132 … 4V200: 650 VA 

MX eco 4V250 … 4V315: 1300 VA 
MX eco 4V355 … 4V500: 1950 VA 
MX eco 4V630:  2600 VA 

 
Je-li použito externí napájení ventilátoru, musí být zaměněny konektory X1 a X4 na řídící desce ventilátoru. 
 
Interní napájení (stav při dodání) 
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Externí napájení 
 

 
 
 

 

Ventilátory výkonové části jsou vypínány během blokovacího impulsu, pokud je měnič příslušně 
parametrizován. 
Životnost DC ventilátorů: 30 000 hodin 
Životnost AC ventilátorů: 48 000 hodin 
Aktuální dobu provozu ventilátorů lze zjistit pomocí parametru A5.10 "Celková doba ventilátoru". 
Ventilátory pro řídící část začínají běžet, když je měnič pod napětím. Proto by měly být tyto ventilátory
po 5 letech vyměněny! 
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Základní pokyny pro připojování 

1. Silové kabely, zejména motorové se samostatnými vodiči, by měly být vždy vedeny v těsné blízkosti 
příslušného zemnicího (PE) vodiče. 

 

2. Ovládání, síťové napájení a motorový výstup by měly být vedeny navzájem odděleně, pokud je to 
možné. 

 

3. Nikdy nepokládejte ovládací kabely, síťová napájení nebo motorové kabely do stejného kabelového 
kanálu! 

 

4. Používejte pouze stíněné ovládací kabely (výjimky: kontakty relé a eventuálně digitální vstupy, pokud 
jsou vedeny zcela odděleně od silových kabelů). Stínění uzemněte vždy na obou koncích (výjimka: 
V případě problémů se zemními smyčkami způsobených vyrovnávacími proudy, které zahřívají 
stínění se uzemňuje jen strana vstupu signály, nebo se použije paralelní kompenzační vedení). 

 

5. Proveďte EMC uzemnění RFI filtru, montážní desky a rozváděče. 
 Induktance „uzemnění“ je velmi významná, protože měření výpadků napájení a také existujících vlivů na 

další zátěže jsou vztaženy k zemnímu potenciálu. To znamená, že je velmi důležité používat zemnicí 
přípojky s velkým povrchem, které jsou uspořádány paralelně se žlutozeleným ochranným zemněním PE. 

6. Volné vodiče v motorovém kabelu (například modrý N vodič) musí být připojeny k PE motoru 
přinejmenším na straně měniče. Jinak mohou přenášet nebezpečná napětí. 

 
 

Síťový 
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7. Stínění motorového kabelu zabraňuje odvádění rušivých proudů přes uzemněný motor (montážní základ 
motoru). Stínění je vrací zpět do síťového filtru měniče. 

 Navíc stínění motorového kabelu snižuje vyzařování a také vazbu se sousedními kabely. 
 Proto by měly být použity stíněné 4žilové motorové kabely a stínění by mělo být připojeno na obou stranách 

podle platných předpisů pro VF (vysoké frekvence). Typ materiálu stínění (měď nebo ocel) je méně důležitý 
než dobré připojení na obou koncích. Alternativně je možné použít uzavřené a dobře vodivé kabelové 
potrubí (kanál), které je po celé délce propojeno. 

 
 Levnou náhradou (pro použití v průmyslových prostředích) za kabely s velkým průměrem jsou silové kabely 

se soustředným ochranným vodičem (např. NYCY nebo NYCWY). Ochranný vodič tak přebírá ochrannou 
funkci PE vodiče a také stínicí účinek. 

 
 Připojení NYCY motorových kabelů: 
  
 Z důvodu dvojí funkce PE vodiče je nutné připojit kabely na straně měniče a motoru správně. 

 
Funkce ochranného vodiče: svázané upevnění PE vodiče pro bezpečné a antikorozní připojení např. 

pomocí kabelového oka 
 
Funkce stínění: upevnění PE vodiče k velkému povrchu pro malý VF odpor s dobrým 

odvodem rušivých proudů do RFI filtru, např. pomocí svorky. 
 

Dobré VF připojení k měniči 
– RFI filtru a spojení 
ochranného vodiče se 
svorkou PE (žlutozelené 
označení nebo souběžný 
žlutozelený vodič). 

Malá velikost Velká velikost 

Svázané připojení PE vodiče 
(žlutozelené značení) 

Svázané připojení PE vodiče 
(žlutozelené značení) Spojení s velkou plochou pro 

odvod VF proudů. 

Měnič 
+ 

filtr 
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Pokyny pro připojení k silovým svorkám 

Přístup k silovým svorkám 
 
>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V18 
 
Uvolněte kryt svorkovnice silové části a vyjměte 
jej vytažením podle obrázku níže. 
 

 >pDRIVE< MX eco od 4V22 
 
Sejměte přední kryt, abyste získali přístup 
k silovým svorkám.  
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Instalace v rozvaděči pro >pDRIVE< MX eco 4V0,75 až do 4V18 

 

Připojení stínění přes 
kabelové svorky na 
EMC desku 

Průmyslový kabel 

Přímé připojení motorového 
kabelu k měniči: 
Připojení stínění přes 
kabelové svorky na EMC 
desku 

Nikdy nepokládejte 
ovládací a silové 
kabely do stejného 
kabelového kanálu! 
Kabely se musí 
křížit v úhlu 90°. 
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Síťové napájení 

Uzemňovací lišta 

Motorový kabel s dobrým 
připojením stínění u motoru 
i měniče 
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Instalace v rozvaděči pro >pDRIVE< MX eco 4V22 až do 4V630 

 

Průmyslový kabel 

Připojení stínění 
přes kabelové 
svorky na EMC 
desku 

Nikdy nepokládejte 
ovládací a silové 
kabely do stejného 
kabelového kanálu! 
Kabely se musí 
křížit v úhlu 90°. 

D
od

rž
uj

te
 v

zd
ál

en
os

t >
 1

0 
cm

, j
e-

li 
to

 m
ož

né
! 

D
od

rž
uj

te
 v

zd
ál

en
os

t >
 1

0 
cm

, j
e-

li 
to

 m
ož

né
! 

Síťové napájení 

Uzemňovací lišta 

Motorový kabel 
s dobrým připojením 
stínění u motoru 
i měniče 

O
vl

ád
ac

í s
vo

rk
y 

EMC uzemnění 

Deska z pozinkované oceli nebo z hliníku nebo 
použití pozinkované montážní desky! 

Veďte motorové vodiče 
blízko sebe!

Síťový 
stykač 
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Parametry ovládacích svorek 

Bezpečné zastavení 
Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco mají standardně bezpečnostní funkci „Bezpečné zastavení“ ("Odpojení 
napájení”) (Bezpečné zastavení, certifikát č. 72148-2 /2006). Tato funkce zabraňuje náhodnému spuštění 
motoru a zaručuje bezpečnost stroje i pracovního personálu. 
 
Tato bezpečnostní funkce splňuje následující normy: 
− norma pro bezpečnost stroje EN 954-1, kategorie 3 
− norma pro funkční bezpečnost IEC/EN 61508, kategorie SIL2 

(funkční bezpečnost procesů a systémů a elektrické/elektronické/programovací elektronické bezpečnostně 
orientované systémy) 

 Kategorie úrovně bezpečnostní integrity SIL (Safety Integrity Level) závisí na schématu zapojení pohonu a 
bezpečnostní funkce. Nedodržení doporučené instalace by mohlo zablokovat funkci SIL u bezpečnostní 
funkce „Bezpečné zastavení“. 

− návrh bezpečnostní normy IEC/EN 61800-5-2 pro obě funkce zastavení: 
− Bezpečné vypnutí točivého momentu (Safe Torque Off – “STO”) 
− Bezpečné zastavení 1 (Safe Stop 1 – “SS1”) 

 
K dispozici jsou následující varianty obvodu, které jsou podrobně popsány v katalogu: 
 
Varianta obvodu Bezpečnostní funkce 

Použití síťového stykače 

Kategorie bezpečnosti 1 
podle EN 954-1 kategorie 1; IEC/EN 61508, SIL1 
Kategorie zastavení 0 
podle IEC/EN 60204-1 

Použití vypínače motoru 

Kategorie bezpečnosti 1 
podle EN 954-1 kategorie 1; IEC/EN 61508, SIL1 
Kategorie zastavení 0 
podle IEC/EN 60204-1 

Použití digitálního vstupu PWR „Bezpečné 
zastavení“ 

Kategorie bezpečnosti 3 
podle EN 954-1 kategorie 3; IEC/EN 61508, SIL2 
Kategorie zastavení 0 
podle IEC/EN 60204-1 

Použití digitálního vstupu PWR „Bezpečné 
zastavení“ s řízeným doběhem 

Kategorie bezpečnosti 3 
podle EN 954-1 kategorie 3; IEC/EN 61508, SIL2 
Kategorie zastavení 1 
podle IEC/EN 60204-1 

 
Zem elektroniky (0 V) může dosahovat napětí až 35 V ve srovnání s PE (ochranným uzemněním). Ke spojení 
0 V – zem, které je nutné pro omezení napětí, může tak například dojít také dosti daleko v řídícím systému (je-li 
to zapotřebí pro analogový výstup vztažený k 0 V). 
Celá elektronika je oddělena od silové části podle EN 50178 PELV (Ochranné velmi nízké napětí) v souladu 
s „Ochranné oddělení“ dvojitou izolací. 
Analogový vstup AI1 s diferenciálním zesilovačem (a také AI3 na doplňkové kartě IO12) umožňuje nastavení 
reference nezávisle na zemi elektroniky. 
 
 

 
Maximální délka kabelu pro termistorový vstup TH1 je 20 m. 

 

 
 
 

 
Dodržujte maximální délku kabelu 15 m pro vedení bezpečnostního vstupu PWR „Bezpečné zastavení“.
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Standardní ovládací svorky měniče kmitočtu: 

 
Použití jednotlivých vstupů a výstupů a jejich limity lze nastavit pomocí softwaru zařízení. Pouze alternativní 
použití digitálního vstupu DI6 pro monitorování termistoru motoru a volbu způsobu spínání pro všechny digitální 
vstupy je třeba nastavit pomocí posuvného přepínače. 
Měniče >pDRIVE< MX eco jsou vybaveny vestavěným rozhraním pro ovládání přes Modbus. Kromě externího 
vedení (připojení na T-spojky na sběrnici) je třeba nastavit jen několik parametrů. 
Alternativně je možné použít toto rozhraní také pro sběrnici CANopen. K tomu je zapotřebí adaptér pro převod 
ze zástrčky RJ45 na SUB-D (norma CANopen CiA DRP 303-1). Kabel sběrnice se připojuje k dalšímu zařízení. 
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Parametry standardních ovládacích svorek měniče 

Svorka Určení Specifikace 

+10 Napájení pro 
potenciometr 1...10 kΩ 

+10 V DC (10,5 V ±0,5 V) 
max. 10 mA; odolné proti zkratu 

AI1+ 
AI1- 

Analogový vstup AI1 
(Použití a limity lze 
parametrizovat) 

-10...+10 V DC, diferenciální zesilovač, plovoucí až do max. 24 V *) 
Reakční doba 2 ms ±0,5 ms, rozlišení 11 bitů + 1 znaménkový bit, 
přesnost ±0,6 % při Δϑ = 60 °C, linearita ±0,15 % 

COM Zem 0 V referenční potenciál pro analogové vstupy/výstupy 

AI2 
Analogový vstup AI2 
(Volbu, použití a limity lze 
parametrizovat) 

−   0...+10 V DC (plovoucí až do 24 V), impedance 30 kΩ *) nebo 
−   0(4)...20 mA, impedance 250 Ω 
Reakční doba 2 ms ±0,5 ms, rozlišení 11 bitů, 
přesnost ±0,6 % při Δϑ = 60 °C, linearita ±0,15 % 

COM Zem 0 V referenční potenciál pro analogové vstupy/výstupy 

AO1 
Analogový výstup AO1 
(Volbu, použití a limity lze 
parametrizovat) 

−   0...+10 V DC, min. zatěžovací impedance 500 Ω *) nebo 
−   0(4)...20 mA, max. zatěžovací impedance 500 Ω 
Rozlišení 10 bitů, reakční doba 2 ms ± 0,5 ms, 
přesnost ±1 % při Δϑ = 60 °C, linearita ±0,2 % 

P24 Záložní napájení +24 V DC (min. 19 V, max. 30 V) externí napájení pro řídící část, 
požadovaný výkon 30 W 

0 V Zem Referenční potenciál pro digitální vstupy a  
0 V externího napájecího zdroje P24 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 

Digitální vstupy 
DI1...DI5 
(Použití lze parametrizovat, 
přepínání Sink/Source 
přepínačem SW1) 

+24 V DC (max. 30 V), impedance 3,5 kΩ, reakční doba 2 ms ±0,5 ms 
Pozitivní logika (Source) nebo negativní logika (Sink) 
kompatibilní s úrovní 1 PLC normy IEC 65A-68 
SW1 na Source (tovární nastavení): High > 11 V DC, Low < 5 V DC 
SW1 na Sink Int. nebo Sink Ext.: High < 10 V DC, Low > 16 V DC 

DI6 
(TH1) 

Digitální vstup DI6 
nebo 
termistorový vstup 1 
(Použití lze parametrizovat, 
přepínání Sink/Source 
přepínačem SW2) 

− Přepínač SW2 na LI (tovární nastavení): 
 Digitální vstup DI6, stejná data jako u DI1 až do DI5 

− Přepínač SW2 na PTC: 
 Termistor TH1, pro max. 6 PTC termistorů v sérii *) 
 Termistor - jmenovitá hodnota < 1,5 kΩ, prahová hodnota 3 kΩ, 
 odpojovací hodnota 1,8 kΩ, monitorování zkratu při < 50 Ω 

+24 

Vzorkovací napětí pro 
digitální vstupy  
(Přepínání Sink/Source 
přepínačem SW1) 

− Přepínač SW1 v poloze Source nebo Sink Int.: 
 +24 V DC (min. 21 V, max. 27 V), odolné proti zkratu 
 max. 200 mA (včetně všech doplňků) 

− Přepínač SW1 v poloze Sink Ext.: 
 Vstup pro externí napájecí zdroj +24 V DC digitálních vstupů 

PWR 
Vstup pro bezpečnostní 
funkci „Bezpečné 
zastavení“ 

Digitální vstup 24 V DC (max. 30 V) *) 
Impedance 1,5 kΩ, filtrační čas 10 ms, High > 17 V, Low < 2 V 
Není-li PWR připojen k 24 V, nelze motor spustit (podle normy pro 
funkční bezpečnost EN 954-1, IEC / EN 61508) a IEC/EN 61800-5-2 

R1A 
R1B 
R1C 

Reléový výstup 1  
(R1A spínací kontakt, 
R1B rozpínací kontakt) 

R2A 
R2C 

Reléový výstup 2  
(R2A spínací kontakt) 

Spínaný výkon min. 3 mA při 24 V DC (nové relé) 
Spínaný výkon max. 5 A při 250 V AC (cos ϕ = 1) nebo 30 V DC, 
max. 2 A při 250 V AC (cos ϕ = 0,4) nebo 30 V DC (L/R = 7 ms) 
Reakční doba 7 ms ±0,5 ms, životnost 100 000 spínacích cyklů při 
max. spínaném výkonu 
Vzorkovací napětí musí odpovídat přepěťové kategorii II, aby byly 
splněny podmínky PELV pro zbývající ovládací svorky. 

 
Max. průřez vedení: 1,5 mm2 AWG16), 0,25 Nm (2,5 mm2 (AWG14), 0,6 Nm pro svorky relé) 
*) Vedení musí být stíněno a vedeno odděleně od motorového kabelu! 
 Maximální délka kabelu je 20 m pro termistorový vstup TH1 a 15 m pro bezpečnostní vstup PWR „Bezpečné 

zastavení“. 
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Ovládací svorky doplňkové karty IO11 
 

 
 
Rozšiřující doplňková karta >pDRIVE< IO11 je cenově výhodné řešení pro získání dalších digitálních vstupů a 
výstupů, jednoho reléového výstupu a jednoho velmi kvalitního termistorového vstupu. Kartu nelze použít 
dvakrát. 
Nastavení pozitivní nebo negativní logiky doplňkové karty lze provést nezávisle na digitálních vstupech hlavního 
zařízení pomocí posuvného přepínače SW3. 
Parametry, která náleží vstupům a výstupům doplňkové karty jsou v měniči k dispozici jen tehdy, když je karta 
připojena. Tím je do značné míry zabráněno špatné parametrizaci funkcí spojených s těmito svorkami. 
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Parametry ovládacích svorek doplňkové karty IO11 

Svorka Určení Specifikace 

R3A 
R3B 
R3C 

Reléový výstup 3  
(R3A spínací kontakt, 
R3B rozpínací kontakt) 

Spínaný výkon min. 3 mA při 24 V DC (nové relé) 
Spínaný výkon max. 5 A při 250 V AC (cos ϕ = 1) nebo 30 V DC, 
max. 2 A při 250 V AC (cos ϕ = 0,4) nebo 30 V DC (L/R = 7 ms) 
Reakční doba 7 ms ±0,5 ms, životnost 100 000 spínacích cyklů při 
max. spínaném výkonu 
Vzorkovací napětí musí odpovídat přepěťové kategorii II, aby byly 
splněny podmínky PELV pro zbývající ovládací svorky. 

-10 Napájení pro 
potenciometr 1...10 kΩ 

-10 V DC (-10,5 V ±0,5 V) 
max. 10 mA; odolné proti zkratu 

+24 

Vzorkovací napětí pro 
digitální vstupy  
(Přepínání Sink/Source 
přepínačem SW3) 

− Přepínač SW3 v poloze Source nebo Sink Int.: 
 +24 V DC (min. 21 V, max. 27 V), odolné proti zkratu 
 max. 200 mA (pro základní zařízení a doplňky) 

− Přepínač SW3 v poloze Sink Ext.: 
 Vstup pro externí napájecí zdroj +24 V DC digitálních vstupů 

DI7 
DI8 
DI9 
DI10 

Digitální vstupy 
DI7...DI10 
(Použití lze parametrizovat, 
přepínání Sink/Source 
přepínačem SW3) 

+24 V DC (max. 30 V), impedance 3,5 kΩ, reakční doba 2 ms ±0,5 ms 
Pozitivní logika (Source) nebo negativní logika (Sink) 
kompatibilní s úrovní 1 PLC normy IEC 65A-68 
SW3 na Source (tovární nastavení): High > 11 V DC, Low < 5 V DC 
SW3 na Sink Int. nebo Sink Ext.: High < 10 V DC, Low > 16 V DC 

0 V Zem Referenční potenciál pro digitální vstupy 

TH2+ 
TH2- Termistorový vstup 2 

pro max. 6 PTC termistorů v sérii *) 
Termistor - jmenovitá hodnota < 1,5 kΩ, prahová hodnota 3 kΩ, 
odpojovací hodnota 1,8 kΩ, monitorování zkratu při < 50 Ω 

DO1 Digitální výstup DO1 
(použití lze parametrizovat) 

DO2 Digitální výstup DO2 
(použití lze parametrizovat) 

+24 V DC, výstupy s otevřeným kolektorem, plovoucí zem 
Pozitivní logika (Source) nebo negativní logika (Sink) 
kompatibilní s úrovní 1 PLC normy IEC 65A-68 
Spínací výkon max. 200 mA při 12...30 V DC 
Reakční doba 2 ms ±0,5 ms 

CDO Společný Referenční potenciál digitálních výstupů 
O V Zem 0 V obecné použití 

 
Max. průřez vedení: 1,5 mm2 AWG16), 0,25 Nm (2,5 mm2 (AWG14), 0,6 Nm pro svorky relé) 
*) Vedení musí být stíněno a vedeno odděleně od motorového kabelu! 
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Ovládací svorky doplňkové karty IO12 
 

 
 
Rozšiřující doplňkovou kartu >pDRIVE< IO12 lze připojit spolu s doplňkovou kartou >pDRIVE< IO11 nebo jako 
její alternativu. Kartu nelze použít dvakrát. 
Nastavení pozitivní nebo negativní logiky doplňkové karty lze provést nezávisle na digitálních vstupech hlavního 
zařízení pomocí posuvného přepínače SW4. 
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Parametry ovládacích svorek doplňkové karty IO11 

Svorka Určení Specifikace 

R4A 
R4B 
R4C 

Reléový výstup 4  
(R4A spínací kontakt, 
R4B rozpínací kontakt) 

Spínaný výkon min. 3 mA při 24 V DC (nové relé) 
Spínaný výkon max. 5 A při 250 V AC (cos ϕ = 1) nebo 30 V DC, 
max. 2 A při 250 V AC (cos ϕ = 0,4) nebo 30 V DC (L/R = 7 ms) 
Reakční doba 10 ms ±0,5 ms, životnost 100 000 spínacích cyklů při 
max. spínaném výkonu 
Vzorkovací napětí musí odpovídat přepěťové kategorii II, aby byly 
splněny podmínky PELV pro zbývající ovládací svorky. 

-10 Napájení pro 
potenciometr 1...10 kΩ 

-10 V DC (-10,5 V ±0,5 V) 
max. 10 mA; odolné proti zkratu 

AI3+ 
AI3- 

Analogový vstup AI3 
(Použití a limity lze 
parametrizovat) 

0(4)...20 mA, diferenciální zesilovač, impedance 250 Ω 
Reakční doba 5 ms ±1 ms, rozlišení 11 bitů + 1 znaménkový bit, 
přesnost ±0,6 % při Δϑ = 60 °C, linearita ±0,15 % 

AI4 
Analogový vstup AI4 
(Volbu, použití a limity lze 
parametrizovat) 

−   0...+10 V DC (plovoucí až do 24 V), impedance 30 kΩ *) nebo 
−   0(4)...20 mA, impedance 250 Ω 
Reakční doba 5 ms ±1 ms, rozlišení 11 bitů, 
přesnost ±0,6 % při Δϑ = 60 °C, linearita ±0,15 % 

COM Zem 0 V referenční potenciál pro analogové vstupy/výstupy 

AO2 Analogový výstup AO2 

AO3 Analogový výstup AO3 

−   0...+10 V DC nebo -10/+10 V DC podle softwarové konfigurace, 
min. zatěžovací impedance 500 Ω *) nebo 

−   0(4)...20 mA, max. zatěžovací impedance 500 Ω 
Rozlišení 10 bitů, reakční doba 5 ms ± 1 ms, 
přesnost ±1 % při Δϑ = 60 °C, linearita ±0,2 % 

+24 

Vzorkovací napětí pro 
digitální vstupy  
(Přepínání Sink/Source 
přepínačem SW4) 

− Přepínač SW4 v poloze Source nebo Sink Int.: 
 +24 V DC (min. 21 V, max. 27 V), odolné proti zkratu 
 max. 200 mA (pro základní zařízení a doplňky) 

− Přepínač SW3 v poloze Sink Ext.: 
 Vstup pro externí napájecí zdroj +24 V DC digitálních vstupů 

DI11 
DI12 
DI13 
DI14 

Digitální vstupy 
DI11...DI14 
(Použití lze parametrizovat, 
přepínání Sink/Source 
přepínačem SW4) 

+24 V DC (max. 30 V), impedance 3,5 kΩ, reakční doba 5 ms ±1 ms 
Pozitivní logika (Source) nebo negativní logika (Sink) 
kompatibilní s úrovní 1 PLC normy IEC 65A-68 
SW4 na Source (tovární nastavení): High > 11 V DC, Low < 5 V DC 
SW4 na Sink Int. nebo Sink Ext.: High < 10 V DC, Low > 16 V DC 

0 V Zem Referenční potenciál pro digitální vstupy 

TH3+ 
TH3- Termistorový vstup 3 

pro max. 6 PTC termistorů v sérii *) 
Termistor - jmenovitá hodnota < 1,5 kΩ, prahová hodnota 3 kΩ, 
odpojovací hodnota 1,8 kΩ, monitorování zkratu při < 50 Ω 

FP Frekvenční vstup FP 

Frekvenční rozsah 0...30 kHz, 1:1 ±10 %, reakční doba 5 ms ±1 ms 
Vstupní napětí 5 V DC, 15 mA 
Předřadný odpor pro 12 V = 510 Ω, pro 15 V = 910 Ω,  
pro 24 V = 1,3 kΩ, (max. 30 V); High > 3,5 V, Low < 1,2 V 

DO3 Digitální výstup DO3 
(použití lze parametrizovat) 

DO4 Digitální výstup DO4 
(použití lze parametrizovat) 

+24 V DC, výstupy s otevřeným kolektorem, plovoucí zem 
Pozitivní logika (Source) nebo negativní logika (Sink) 
kompatibilní s úrovní 1 PLC normy IEC 65A-68 
Spínací výkon max. 200 mA při 12...30 V DC 
Reakční doba 2 ms ±0,5 ms 

CDO Společný Referenční potenciál digitálních výstupů 
0 V Zem 0 V obecné použití 

 
Max. průřez vedení: 1,5 mm2 AWG16), 0,25 Nm (2,5 mm2 (AWG14), 0,6 Nm pro svorky relé) 
*) Vedení musí být stíněno a vedeno odděleně od motorového kabelu! 
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Pokyny pro instalaci 

Montáž na zeď 

>pDRIVE< MX eco je zkonstruován pro montáž na zeď nebo do rozvaděče. Při použití doplňků >pDRIVE< TER-
BOX a DCL-BOX (pro zařízení nad 90 kW) splňuje zařízení stupeň ochrany IP21/31. 
Pro zařízení do 75 kW dodržujte vzdálenost 50 mm po stranách, od 90 kW dodržujte vzdálenost po stranách 
10 mm. Ponechejte také dostatečný prostor nad a pod všemi zařízeními, abyste zajistili nerušený přívod a 
odvod chladicího vzduchu. 
 
Montáž na zeď s doplňkovou svorkovnicí 
pro měniče kmitočtu do 75 kW 

Montáž na zeď s doplňkovým DCL boxem a 
doplňkovou svorkovnicí 
pro měniče kmitočtu od 90 kW 

 

 

1 >pDRIVE< MX eco 4V0,75 … 4V75 
2 Doplňkový >pDRIVE< TER-BOX 130...320 
3 Vzduch pro chlazení řídící části 
4 Vzduch pro chlazení silové části 
 

1 >pDRIVE< MX eco 4V90 … 4V630 
2 Doplňkový >pDRIVE< DCL-BOX 
3 Doplňkový >pDRIVE< TER-BOX 
4 Vzduch pro chlazení řídící části 
5 Vzduch pro chlazení silové části 
 

Stupeň ochrany: nahoře IP41, kolem IP21 
Okolní teplota: -10...+45°C 

Stupeň ochrany: IP31 
Okolní teplota: -10...+45°C 
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Instalace do rozvaděče s IP23 

Jmenovitý ztrátový výkon a minimální průřez pro přívod vzduchu se vztahují k samotnému měniči. Navíc musí 
být uvažovány další zdroje tepla, například DCL, NDU, AMF, pojistky a stykače. Ventilátor silové části, který je 
uvnitř zařízení, zajišťuje odvod vzduchu z rozvaděče. Proud vzduchu nesmí být omezován žádnými 
vestavěnými prvky nebo filtračními vložkami. Zajistěte oddělené proudění vzduchu silové části pro zařízení nad 
90 kW, abyste zabránili vytvoření interní vzduchové smyčky. Navíc dbejte na správný odvod vzduchu z řídící 
části. 
 
Instalace v rozvaděči se stupněm ochrany IP23 
pro měniče kmitočtu do 75 kW 
 

Instalace v rozvaděči se stupněm ochrany IP23 
pro měniče kmitočtu nad 90 kW 
 

 

 

1 >pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75 
2 Rozvaděč 
3 Mřížka přívodu vzduchu (bez filtrační vložky) pro 

řídící část a silovou část 
4 Mřížka odvodu vzduchu (bez filtrační vložky) pro 

řídící část a silovou část 

1 >pDRIVE< MX eco nad 90 kW 
2 Doplňková síťová tlumivka >pDRIVE< NDU 
3 Mřížka přívodu vzduchu (bez filtrační vložky) pro 

řídící část a silovou část 
4 Kovový kryt na ochranu před stříkající vodou 
5 Zábrana pro zamezení vzniku vnitřní vzduchové 

smyčky 
 

Stupeň ochrany: IP23 
Okolní teplota: -10...+40°C 

Stupeň ochrany: IP23 
Okolní teplota: -10...+40°C 

 
 

 
Pro rozvaděče RITTAL TS8 je k dispozici 
doplňková montážní sada. 
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Instalace do rozvaděče s IP54 

Instalace do rozvaděče s IP54 s odděleným prouděním vzduchu nebo přírubovou montáží: 
Silová část všech zařízení je zkonstruována pro IP54 a je oddělena od řídící elektroniky. Při instalaci do 
rozvaděče je zapotřebí podstavec pro oddělené vedení vzduchu. Ventilátor silové části, který je uvnitř zařízení, 
odvádí ztrátové teplo silové části (externí). Ztrátové teplo řídící části musí být odváděno pomocí ventilátorů 
s filtrem nebo dostatečně velkého povrchu rozvaděče. Jmenovité hodnoty ztrátového výkonu a objem chladicího 
vzduchu se týkají měničů pro zařízení do 75 kW, od 90 kW se týkají měniče včetně DCL boxu. Navíc musí být 
uvažovány další zdroje tepla, například DCL, NDU, AMF, pojistky a stykače. 
 
 

 
Pro výkony nad 22 kW je k dispozici speciálně zkonstruovaný a otestovaný rozvaděč. Ceny a technické
údaje na vyžádání. 

 

 
Instalace v rozvaděči se stupněm ochrany IP54 
pro měniče kmitočtu do 75 kW 

Instalace v rozvaděči se stupněm ochrany IP54 
pro měniče kmitočtu nad 90 kW 

 

 

1 >pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75 
2 >pDRIVE< DCL 
3 Rozvaděč 
4 Mřížka přívodu vzduchu (s ventilátorem s filtrem) 

pro řídící část 
5 Mřížka odvodu vzduchu (s filtrační vložkou) pro 

řídící část 
6 Vzduch pro chlazení silové části 
 

1 >pDRIVE< MX eco nad 90 kW 
2 >pDRIVE< DCL-BOX 
3 Mřížka přívodu vzduchu (s ventilátorem a filtrem) 

pro řídící část 
4 Kovový kryt na ochranu před stříkající vodou 
5 Zábrana pro zamezení vzniku vnitřní vzduchové 

smyčky 
6 Odvod vzduchu (s filtrační vložkou) pro řídící část 
7 Vzduch pro chlazení silové části 
 

Stupeň ochrany: IP54 
Okolní teplota: -10...+40 °C 

Stupeň ochrany: IP54 
Okolní teplota: -10...+40 °C 
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>pDRIVE< MX eco 4V0,75…4V2,2 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami s 1 doplňkovou kartou Základní zařízení bez doplňkové karty 

 
 
Silové svorky 
 

 

Šířka svorky: 9 mm 
Šroub: M4 
Utahovací moment: 1,2 Nm 
Max. průřez kabelu: 2,5 mm2 s dutinkou 

6 mm2 s kabelovým okem 

 
 
Technické údaje  
 
>pDRIVE MX< eco 4V0,75 4V1,5 4V2,2 
Ztráty při 100% IN 44 W 64 W 87 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 17 m3/h 17 m3/h 17 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 0,5 dm2 0,5 dm2 0,5 dm2 

Ztráty interní 26 W 28 W 30 W 
Ztráty externí 18 W 36 W 57 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 10 m3/h 10 m3/h 10 m3/h 
Min. povrch rozvaděče 0,5 m2 0,5 m2 0,5 m2 

Hmotnost 3 kg 3 kg 3 kg 
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>pDRIVE< MX eco 4V3,0…4V4,0 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami s 1 doplňkovou kartou Základní zařízení bez doplňkové karty 

 
 
Silové svorky 
 

 

Šířka svorky: 9 mm 
Šroub: M4 
Utahovací moment: 1,2 Nm 
Max. průřez kabelu: 2,5 mm2 s dutinkou 

6 mm2 s kabelovým okem 

 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V3,0 4V4,0 
Ztráty při 100% IN 114 W 144 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 55 m3/h 55 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 1 dm2 1 dm2 

Ztráty interní 35 W 40 W 
Ztráty externí 79 W 104 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 15 m3/h 15 m3/h 
Min. povrch rozvaděče 0,6 m2 0,75 m2 

Hmotnost 4 kg 4 kg 
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>pDRIVE< MX eco 4V5,5…4V7,5 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami s 1 doplňkovou kartou Základní zařízení bez doplňkové karty 

 
 
Silové svorky 
 

Šířka svorky: 10 mm 
Šroub: M4 
Utahovací moment: 1,2 Nm 
Max. průřez kabelu: 4 mm2 s dutinkou 

6 mm2 s kabelovým okem 

 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V5,5 4V7,5 
Ztráty při 100% IN 178 W 217 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 110 m3/h 110 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 2 dm2 2 dm2 

Ztráty interní 50 W 55 W 
Ztráty externí 128 W 162 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 20 m3/h 20 m3/h 
Min. povrch rozvaděče 0,9 m2 1 m2 

Hmotnost 5,5 kg 5,5 kg 
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>pDRIVE< MX eco 4V11 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami s 1 doplňkovou kartou Základní zařízení bez doplňkové karty 

 
 
Silové svorky 
 

Šířka svorky: 12,5 mm 
Šroub: M5 
Utahovací moment: 2 Nm 
Max. průřez kabelu: 4 mm2 s dutinkou 

6 mm2 s kabelovým okem 

 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V11 
Ztráty při 100% IN 320 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 165 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 2,5 dm2 

Ztráty interní 65 W 
Ztráty externí 255 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 25 m3/h 
Min. povrch rozvaděče 1,2 m2 

Hmotnost 7 kg 
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>pDRIVE< MX eco 4V15…4V18 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami s 1 doplňkovou kartou Základní zařízení bez doplňkové karty 

 
 
Silové svorky 
 

Šířka svorky: 16 mm 
Šroub: M6 
Utahovací moment: 2,4 Nm 
Max. průřez kabelu: 10 mm2 s dutinkou 

35 mm2 s kabelovým okem 

 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V15 4V18 
Ztráty při 100% IN 392 W 486 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 250 m3/h 250 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 3,5 dm2 3,5 dm2 

Ztráty interní 86 W 86 W 
Ztráty externí 306 W 400 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 30 m3/h 30 m3/h 
Min. povrch rozvaděče 1,6 m2 1,6 m2 

Hmotnost 9 kg 9 kg 
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>pDRIVE< MX eco 4V22 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami s 1 doplňkovou kartou Základní zařízení bez doplňkové karty 

 
 
Silové svorky 
 

 

Utahovací moment: 6 Nm 
Max. průřez kabelu: 50 mm2 

 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V22 
Ztráty při 100% IN 717 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 200 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 3 dm2 

Ztráty interní 110 W 
Ztráty externí 607 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 40 m3/h 
Min. povrch rozvaděče 2 m2 

Hmotnost 30 kg 
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>pDRIVE< MX eco 4V30…4V37 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami s 1 doplňkovou kartou Základní zařízení bez doplňkové karty 

 
 
Silové svorky 
 

 

Utahovací moment: 6 Nm 
Max. průřez kabelu: 50 mm2 

 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V30 4V37 
Ztráty při 100% IN 976 W 1147 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 200 m3/h 200 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 3 dm2 3 dm2 

Ztráty interní 135 W 137 W 
Ztráty externí 841 W 1037 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 50 m3/h 50 m3/h 
Min. povrch rozvaděče 2,5 m2 2,5 m2 

Hmotnost 37 kg 37 kg 
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>pDRIVE< MX eco 4V45…4V75 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami s 1 doplňkovou kartou Základní zařízení bez doplňkové karty 

 
 
Silové svorky 
 

 

Utahovací moment: 19 Nm 
Max. průřez kabelu: 120 mm2 

 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V45 4V55 4V75 
Ztráty při 100% IN 1360 W 1559 W 2326 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 400 m3/h 400 m3/h 400 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 5 dm2 5 dm2 5 dm2 

Ztráty interní 165 W 178 W 225 W 
Ztráty externí 1195 W 1381 W 2101 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 60 m3/h 60 m3/h 70 m3/h 
Min. povrch rozvaděče 3 m2 3,3 m2 4 m2 

Hmotnost 45 kg 45 kg 45 kg 
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>pDRIVE< MX eco 4V90…4V110 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami Základní zařízení bez doplňkové karty nebo s 1 doplňkovou kartou 

 
 
Silové svorky 
 
Popis Svorky Utahovací moment 
PO, PA/+ a PC/- M12 41 Nm 
Síť a motor M10 24 Nm 
PE (uzemnění) M10 24 Nm 

 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V90 4V110 
Ztráty při 100% IN 2210 W 2810 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 400 m3/h 400 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 5 dm2 5 dm2 

Ztráty interní (včetně DCL) 240 W 270 W 
Ztráty externí (včetně DCL) 2170 W 2790 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 105 m3/h 115 m3/h 

Hmotnost 60 kg 60 kg 
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>pDRIVE< MX eco 4V132 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami Základní zařízení bez doplňkové karty nebo s 1 doplňkovou kartou 

 
 
Silové svorky 
 
Popis Svorky Utahovací moment 
PO, PA/+ a PC/- M12 41 Nm 
Síť a motor M10 24 Nm 
PE (uzemnění) M10 24 Nm 

 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V132 
Ztráty při 100% IN 3330 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 600 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 7 dm2 

Ztráty interní (včetně DCL) 300 W 
Ztráty externí (včetně DCL) 3280 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 145 m3/h 

Hmotnost 74 kg 
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>pDRIVE< MX eco 4V160 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami Základní zařízení bez doplňkové karty nebo s 1 doplňkovou kartou 

 
 
Silové svorky 
 
Popis Svorky Utahovací moment 
PO, PA/+ a PC/- M12 41 Nm 
Síť a motor M10 24 Nm 
PE (uzemnění) M10 24 Nm 

 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V160 
Ztráty při 100% IN 3710 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 600 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 7 dm2 

Ztráty interní (včetně DCL) 360 W 
Ztráty externí  (včetně DCL) 3670 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 165 m3/h 

Hmotnost 80 kg 
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>pDRIVE< MX eco 4V200 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami Základní zařízení bez doplňkové karty nebo s 1 doplňkovou kartou 

 
 
Silové svorky 
 
Popis Svorky Utahovací moment 
PO, PA/+ a PC/- M12 41 Nm 
Síť a motor M12 41 Nm 
PE (uzemnění) M12 41 Nm 

 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V200 
Ztráty při 100% IN 4450 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 800 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 8 dm2 

Ztráty interní (včetně DCL) 430 W 
Ztráty externí  (včetně DCL) 4450 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 200 m3/h 

Hmotnost 110 kg 
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>pDRIVE< MX eco 4V250…4V315 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami Základní zařízení bez doplňkové karty nebo s 1 doplňkovou kartou 

 
 
Silové svorky 
 
Popis Svorky Utahovací moment 
PO, PA/+ a PC/- M12 41 Nm 
Síť a motor M12 41 Nm 
PE (uzemnění) M12 41 Nm 

 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V250 4V315 
Ztráty při 100% IN 5890 W 7250 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 1200 m3/h 1200 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 10 dm2 10 dm2 

Ztráty interní (včetně DCL) 610 W 770 W 
Ztráty externí  (včetně DCL) 5770 W 7100 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 270 m3/h 330 m3/h 

Hmotnost 140 kg 140 kg 
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>pDRIVE< MX eco 4V355…4V400 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami Základní zařízení bez doplňkové karty nebo s 1 doplňkovou kartou 

 
 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V355 4V400 
Ztráty při 100% IN 7660 W 8810 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 1800 m3/h 1800 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 15 dm2 15 dm2 

Ztráty interní (včetně DCL) 860 W 970 W 
Ztráty externí  (včetně DCL) 7470 W 8630 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 390 m3/h 450 m3/h 

Hmotnost 215 kg 215 kg 
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Silové svorky 
 
Popis Svorky Utahovací moment 
PO, PA/+ a PC/- M12 41 Nm 
Síť a motor M12 41 Nm 
PE (uzemnění) M12 41 Nm 
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>pDRIVE< MX eco 4V500 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami Základní zařízení bez doplňkové karty nebo s 1 doplňkovou kartou 

 
 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V500 
Ztráty při 100% IN 11150 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 1800 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 15 dm2 

Ztráty interní (včetně DCL) 1190 W 
Ztráty externí  (včetně DCL) 10870 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 500 m3/h 

Hmotnost 225 kg 
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Silové svorky 
 
Popis Svorky Utahovací moment 
PO, PA/+ a PC/- M12 41 Nm 
Síť a motor M12 41 Nm 
PE (uzemnění) M12 41 Nm 
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>pDRIVE< MX eco 4V630 

Rozměry 
 
se 2 doplňkovými kartami Základní zařízení bez doplňkové karty nebo s 1 doplňkovou kartou 

 
 
Technické údaje 
 
>pDRIVE MX< eco 4V630 
Ztráty při 100% IN 13830 W 
Objem chladicího vzduchu (IP23) 2400 m3/h 
Min. přívod/odvod vzduchu (IP23) 20 dm2 

Ztráty interní (včetně DCL) 1500 W 
Ztráty externí  (včetně DCL) 13510 W 
Objem chladicího vzduchu (IP54) 660 m3/h 

Hmotnost 300 kg 
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Silové svorky 
 
Popis Svorky Utahovací moment 
PO, PA/+ a PC/- M12 41 Nm 
Síť a motor M12 41 Nm 
PE (uzemnění) M12 41 Nm 
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Doplňky 

Doplňkové ovládací prvky 

 

Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco mají standardně ovládací panel se 
čtyřciferným sedmisegmentovým displejem, který lze použít pro ovládání 
a nastavení parametrů měniče. 
 
Tento vestavěný ovládací panel postačuje pro získání hodnot a 
nastavení jednotlivých parametrů, neumožňuje však použít všechny 
speciální funkce. Nelze také nastavovat bez příslušných instrukcí, 
protože nejsou k dispozici textové popisy parametrů. 
Pomocí vestavěných tlačítek lze měnič ovládat v panelovém režimu. 
 

 
Pro rozšířené ovládání měniče kmitočtu je k dispozici několik rozhraní: 
 
Rozhraní RJ45 vpředu lze použít pro: 

− Odnímatelný maticový ovládací panel BE11 - lze připojit přímo 
 nebo 
− Maticový ovládací panel BE11 ve dvířkové montážní sadě DMK11 

(připojen přes spojovací kabel CABLE 3-BE nebo CABLE 10-BE) 
 nebo 
− Program Matrix 3 na PC (přes spojovací kabel CABLE 3-PC) 

 
Rozhraní RJ45 vedle ovládacích svorek lze použít pro: 

− Maticový ovládací panel BE11 ve dvířkové montážní sadě DMK11 1) 
(připojen přes spojovací kabel CABLE 3-BE nebo CABLE 10-BE) 

 nebo 
− Program Matrix 3 na PC (přes spojovací kabel CABLE 3-PC) 1) 
 nebo 
− Program Matrix 3 na PC (přes Bluetooth adaptér) 
 nebo 
− Program Matrix 3 na PC (pro několik měničů přes převodník rozhraní Modbus) 
 nebo 
− Program Matrix 3 na PC (dálková údržba pro několik měničů pomocí maticového dálkového ovládání 

přes modem nebo ethernetové připojení) 
 nebo 
− Průmyslová sběrnice MODBUS 
 nebo 
− Průmyslová sběrnice CANopen (je potřebný adaptér ADAP-CAN) 
 

1) Parametry v maticovém poli D6 pro nastavení Modbus musí být nastaveny na tovární nastavení! 
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Dvířková montážní sada DMK11 

Dvířková montážní sada >pDRIVE< DMK11 umožňuje instalaci maticového ovládacího panelu BE11 do dvířek 
rozvaděče (stupeň ochrany IP54). To zaručuje bezpečné ovládání měniče při zavřených dvířkách rozvaděče a 
umístění měniče v rozvaděči není závislé na optimální výšce pro manipulaci s ovládáním. 
 
Přídavný „Průhledný kryt IP65“ chrání nastavení parametrů zařízení před nechtěnými změnami a přitom 
umožňuje dobré přečtení provozního stavu. 
 

 

1 Doplňkový maticový ovládací panel >pDRIVE< BE 11 

2 Dvířková montážní sada 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< DMK11 
 Objednací číslo: 8 P01 120 

3 Průhledný kryt IP65  
 Označení: Doplněk >pDRIVE< DMK11-IP65 
 Objednací číslo: 8 P01 121 

4 Spojovací kabel ovládací panel − měnič 

 Délka 3 m: 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< CABLE3-BE 
 Objednací číslo: 8 P01 122 

 Délka 10 m: 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< CABLE10-BE 
 Objednací číslo: 8 P01 123 

 
 
Rozměry v mm 
Dvířková montážní sada DKM11 

 
Průhledný kryt DKM11-IP65 

Výkres pro vrtání otvorů 
Výřez 117 x 107 mm 

  
 

  Tloušťka ocelového plechu: 
1,5...3 mm 

 
 

 

Spojovací kabel pro dvířkovou montážní sadu DMK11 lze připojit na přední stranu měniče nebo do 
konektoru RJ45 vedle svorek. V tomto případě musí být parametry v maticovém poli D6 pro nastavení 
Modbus nastaveny na tovární nastavení. 
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Zapojení ovládacích svorek 

Přístup k ovládacím svorkám 
 

 

Otevřete kryt ( ), abyste získali přístup k ovládacím 
svorkám. 
Pro jednodušší připojení vodičů ovládací části měniče 
je možné vytáhnout desku ovládací svorkovnici ven. 
Odšroubovávejte šroub, dokud se nevysune pružina 
( ). Vytáhněte doplňkovou kartu ( ) zatlačením 
směrem dolů. 
 

 
 
 

 

Po opětovném vložení desky ovládací svorkovnice utáhněte zajišťovací šroub. 
Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek materiálové škody. 
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Doplňkové možnosti ovládání 

Průmyslová sběrnice Modbus 

 

Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco jsou standardně vybaveny 
rozhraním Modbus pro ovládání a monitorování pohonu. 
 

 
Technické údaje: 

• Max. 247 účastníků ve všech segmentech 
• Max. 32 účastníků včetně opakovače v jednom segmentu 
• Max. délka linky 1000 m při rychlosti 19,2 kBaud 
• Kabel sběrnice: stíněný, 2 x kroucená dvojlinka (typ Cat5) 
• Zakončení sběrnice: sériové zapojení R = 120 Ω a C = 1 nF pro každý segment sběrnice 
• Port RJ45: stíněný, zapojeny kontakty 4, 5, 8 
• Bez galvanické izolace 
 

 

 
Rozhraní Modbus nelze použít zároveň s doplňkem ADAP-CAN! 

 

 
 

 
Další informace o síti Modbus a přesný popis parametrů Modbus lze najít v návodu k použití Modbus. 
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Příklad sítě Modbus: 

 
Požadované součásti: 
 

1 Rozdělovač Modbus (splitter) 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< MODBUS SPLITTER 
 Objednací číslo: 8 P01 303 
 

Rozděluje signál Modbus do dalších kanálů podle hvězdové konfigurace. Je možné zapojit paralelně 
několik Modbus splitterů. Vhodný pro montáž na DIN lištu. 

 
2 Modbus T-adapter s připojovacím kabelem (0,3 m nebo 1 m) 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 03 
 Objednací číslo: 8 P01 300 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 10 
 Objednací číslo: 8 P01 301 
 
3 Připojovací kabel s konektorem RJ45 (3 m nebo 10 m) 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< CABLE 3-BE 
 Objednací číslo: 8 P01 122 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< CABLE 10-BE 
 Objednací číslo: 8 P01 123 
 
4 Konektor RJ45 s ochranou IP20pro rychlé připojení 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< MODBUS PLUG 
 Objednací číslo: 8 P01 305 
 
5 Zakončení sběrnice 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< MODBUS RC 
 Objednací číslo: 8 P01 302 
 

Další doporučené součásti pro Modbus 
Kabel LAPPKABEL, UNITRONIC® BUS FD P LD, 2x2 x0.22 

Zakončení sběrnice 
+ napájení 

Připojení k dalším 
rozdělovačům Modbus 

Spojovací skříňka 
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Adaptér ADAP-CAN pro průmyslovou sběrnici CANopen 

 

Všechny měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco podporují standardně 
systém průmyslové sběrnice CANopen. Pro připojení k Sub-D 
konektorům, které se na sběrnici CANopen obvykle používají, je 
nutné nainstalovat do rozhraní RJ45 u svorek měniče doplňkový 
CANopen adaptér. 
V síti CANopen je měnič kmitočtu ovládán jako podřízená jednotka 
(slave). Použitý profil je určen na základě profilu Profidrive VDI/VDE 
3689. 
 
1 CANopen adapter 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< ADAP CAN 
 Objednací číslo: 8 P01 125 
 
2 CANopen plug 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< CANOPEN PLUG 
 Objednací číslo: 8 P01 307 
 

 
 
Technické údaje: 

• Max. 32...126 účastníků (podle použité řídící jednotky CAN) 
• Kabel sběrnice: stíněný, kroucená dvojlinka 
• Zakončovací rezistor sběrnice: R = 120 Ω (108…132 Ω) 
• Port SUB-D port podle ISO 11898 
• CAN rozhraní podle CiA DS 102 
• Bez galvanické izolace 

 
 

 
Doplněk ADAP-CAN nelze použít zároveň s rozhraním Modbus! 

 

 
 

 
Další informace o síti CANopen a přesný popis parametrů Modbus lze najít v návodu k použití 
CANopen. 
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Instalace doplňkové karty 

Instalace doplňkové karty do měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco se provádí podle následujících kroků. 
 
 

 
Instalujte doplňkovou kartu pouze když měnič není pod napětím. Nedodržení tohoto pokynu způsobí 
poškození karty. 

 

 
 
1. Vyjměte maticový ovládací panel BE11 z přední strany zařízení. 
 

  
 
2. Vyjměte přední kryt zařízení po uvolnění dvou mechanických zarážek. 
 

 
 
3. Namontujte doplňkovou kartu. 
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Karta PBO11 pro průmyslovou sběrnici Profibus DP 

 

Doplňková karta >pDRIVE< PBO11 je plně podporována 
softwarem měniče a pracuje jako DP slave podle specifikace 
PROFIDRIVE. 
 
1 Doplňková karta Profibus 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< PBO11 
 Objednací číslo: 8 P01 103 
 
2 Konektor Profibus (přímý) s přepínatelným zakončovacím 

rezistorem 
 Označení: Doplněk >pDRIVE< PROFIBUS PLUG 
 Objednací číslo: 8 P01 306 

 
Technické údaje: 

• Adresa 1 až 126, nastavitelná přepínačem 
• Max. 126 účastníků (32 v jednom segmentu) 
• Rychlost přenosu dat 9,6 / 19,2 / 93,75 kb/s při max. délce kabelu 1200 m (kabel typu A, 0,34 mm2) 
• Rychlost přenosu 187,5 kb/s při max. délce kabelu 1000 m (kabel typu A, 0,34 mm2) 
• Rychlost přenosu 500 kb/s při max. délce kabelu 400 m (kabel typu A, 0,34 mm2) 
• Rychlost přenosu 1,5 Mb/s při max. délce kabelu 200 m (kabel typu A, 0,34 mm2) 
• Rychlost přenosu 3 / 6 / 12 Mb/s při max. délce kabelu 100 m 
• Rozhraní RS 485 podle EN 50170 
• Konfigurační soubor: MXPB1101.GSD 

Soubor je uložen na CD-ROM, který je dodáván s každým měničem, a je také k dispozici pro stažení 
zdarma na naší webové stránce www.pdrive.com. 

• PBO typy 1 až 5 
• Diagnostické LED: 2 (stav a přenos dat) 

 
 

 
Jelikož je doplněk >pDRIVE< PBO11 připojen na přední straně měniče, ovlivní celkovou hloubku
zařízení (viz kapitola „Rozměry“ od strany 51). 

 
 

 
Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco lze vybavit maximálně 2 doplňkovými kartami (karta rozšíření
svorek anebo karta průmyslové sběrnice). 

 
 

 
Pro adresování měniče přes Profibus také během odpojení sítě (ovládání síťového stykače, rozpojení 
spínače, ...) musí být řídící elektronika napájena z externího záložního zdroje 24 V. 

 
 

 
Další informace o síti Profibus a přesný popis parametrů Modbus lze najít v návodu k použití Profibus. 

 
 

 
Popis parametrů jednotlivých průmyslových sběrnic jsou uvedeny v příslušné dokumentaci ke sběrnici. 
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Karty pro zvýšení počtu svorek IO11 a IO12 

 

Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco jsou standardně 
vybaveny mnoha ovládacími svorkami. Použití a 
funkce všech vstupů a výstupů lze parametrizovat. 
Pro rozšíření počtu vstupů a výstupů jsou k dispozici 
doplňkové karty >pDRIVE< IO11 a >pDRIVE< IO12. 
Lze nainstalovat obě doplňkové karty, ale stejnou 
kartu nelze připojit dvakrát. 
 
Označení: Doplněk >pDRIVE< IO11 
Objednací číslo: 8 P01 101 
 
Označení: Doplněk >pDRIVE< IO12 
Objednací číslo: 8 P01 102 

Přehled všech ovládacích svorek 
 

Řídící vstupy  
Stan- 
dardní 
výbava 

Doplněk 
>pDRIVE< 
IO11 

Doplněk 
>pDRIVE< 
IO12 

Max. 
výbava 

+10 V x – – x 
-10 V – x x x Referenční napětí 

+24 V x x x x 
Ext. záložní napětí 24 V DC x – – x 

Vstupy      
0...±10 V (diferenciální) 1x – – 1x 
0(4)...20 mA (diferenciální) – – 1x 1x Analogové vstupy  

(limity a použití lze 
parametrizovat) alternativně 0...+10 V nebo 0(4)...20 

mA 1x – 1x 2x 

DI (24 V, pozitivní/negativní logika) 5x 4x 4x 13x Digitální vstupy  
(funkce lze 
parametrizovat) alternativně DI nebo termistor 1x – – 1x 

Termistor – 1x 1x 2x Termistorové 
vstupy alternativně DI nebo termistor 1x – – 1x 
Bezpečnostní vstup „Bezpečné zastavení“ 1x – – 1x 
Dig. ref. hodnota 0...30 kHz – – 1x 1x 

Výstupy      
alternativně 0...+10 V nebo 0(4)...20 
mA 1x – – 1x Analogové výstupy 

(výběr skutečných 
hodnot lze 
parametrizovat) alternativně ±10 V nebo 0(4)...20 mA – – 2x 2x 

Digitální výstupy  
(funkce lze 
parametrizovat) 

Otevřený kolektor 24 V DC – 2x 2x 4x 

spínací/rozpínací 1x 1x 1x 3x Reléové výstupy  
(funkce lze 
parametrizovat) spínací 1x – – 1x 

 
 

 
Jelikož se doplňky >pDRIVE< IO11 a >pDRIVE< IO12 připojují na přední stranu měniče, ovlivní jejich 
použití celkovou hloubku zařízení (viz kapitola „Rozměry“ od strany 51). 

 

 
 

 
Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco lze vybavit maximálně 2 doplňkovými kartami (karta rozšíření 
svorek anebo karta průmyslové sběrnice). 
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Externí doplňky 

Odrušovací filtr RFI 

 

Měniče >pDRIVE< MX eco obsahují standardně vestavěný odrušovací 
filtr pro použití v průmyslových zónách. Tento filtr splňuje podmínky 
kategorie C2 „Použití v obytné zóně“ podle EN 61800-3 pro >pDRIVE< 
MX eco 4V0,75...4V4,0 a kategorie C3 „Použití v průmyslové zóně“ pro 
všechny měniče nad 5,5 kW. 
Pro aplikace v „1. zóně - obytném prostředí“ kategorie C1 nebo C2 a 
v případě dlouhých motorových kabelů je požadováno použití 
doplňkových filtrů >pDRIVE< RFI. Tyto filtry se připojují k měniči na 
straně sítě. 

 
 

 
Rozhodujícím faktorem účinnosti odrušovacích filtrů je co nejlepší VF spojení mezi motorem, stíněním 
motorového kabelu a filtrem! 

 

 
 

 

Filtry >pDRIVE< RFI nejsou uzpůsobeny pro neuzemněné (IT) sítě ani pro sítě s uzemněnou fází 
(Corner Grounded Networks). 
Standardně vestavěné odrušovací sítě lze přepnout/přepojit pro použití v IT sítích. 

 

 
Doplňkové filtry >pDRIVE< RFI 480/12-TN...480/180-TN jsou určeny pro montáž za měničem (footprint filter) 
nebo na boku, vlevo od měniče. V každém případě dbejte na dobře vodivé spojení mezi stíněním motorového 
kabelu a měničem. 
Doplňkové filtry >pDRIVE< RFI 480/300-TN...480/800-TN musí být montovány s dobře vodivým spojením 
s velkým průřezem mezi stíněním motorového kabelu a měničem. Toto dobré VF spojení je rozhodující pro 
potlačení rádiového rušení pohonu. 
Ochranný kryt dodávaný s měničem zabraňuje neúmyslnému dotyku se svorkami. 
 
 Obecné technické parametry 
Provozní napětí 3AC 380 V -15 % ... 480 V +10 % 
Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz ±5 % 
Možnost přetížení 150 % po 60 s v intervalu 10 min, 200 % po 2 s 
Okolní teplota -10...+50 °C (až do 60 °C při sníženém výkonu) 
Skladovací teplota -40...+70 °C 
Nadmořská výška 0...1000 m (až do 3000 m při sníženém výkonu, ale max. 2000 m pro sítě 

s uzemněnou fází (Corner grounded networks) 
Odolnost proti 
vibracím 

1,5 mm při 3...13 Hz, 1 g při 13...200 Hz podle IEC/EN 60068-2-6 

Odolnost proti nárazu 15 g pro 11 ms podle IEC/EN 60068-2-27 
Schválení CE, UR, GOST 
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 Doplněk >pDRIVE< 
 RFI 480/12-TN RFI 480/26-TN RFI 480/35-TN RFI 480/46-TN 
Objednací číslo 8 P01 280 8 P01 281 8 P01 282 8 P01 283 
Jmenovitý proud 12 A 26 A 35 A 46 A 
Max. svodový proud 7 mA 8 mA 7 mA 14 mA 
Trvalý svodový proud 3 mA 3 mA 3 mA 3 mA 
Stupeň ochrany IP20, horní strana IP41 
Ztráty 5 W 6 W 14 W 13 W 
Hmotnost 2,2 kg 4 kg 6 kg 7 kg 
Rozměr A1 290 mm 325 mm 370 mm 380 mm 
Rozměr A2 275 mm 309 mm 355 mm 365 mm 
Rozměr A3 275 mm 309 mm 355 mm 365 mm 
Rozměr B1 130 mm 155 mm 175 mm 210 mm 
Rozměr B2 105 mm 130 mm 150 mm 190 mm 
Rozměr C1 40 mm 50 mm 60 mm 60 mm 
Upevnění D1 4 x Ø 4,5 mm /  

2 x Ø 4,5 mm 
4 x Ø 4,5 mm /  
2 x Ø 4,5 mm 

4 x Ø 5,5 mm /  
2 x Ø 5,5 mm 

4 x Ø 5,5 mm /  
2 x Ø 5,5 mm 

Připojovací svorka max. 4 mm² max. 6 mm² max. 10 mm² max. 16 mm² 
Připojovací PE svorka  max. 4 mm² max. 6 mm² max. 10 mm² max. 16 mm² 

 
 Doplněk >pDRIVE< 
 RFI 480/72-TN RFI 480/90-TN RFI 480/92-TN RFI 480/180-TN 
Objednací číslo 8 P01 284 8 P01 285 8 P01 286 
Jmenovitý proud 72 A 90 A 92 A 180 A 
Max. svodový proud 60 mA 60 mA 60 mA 140 mA 
Trvalý svodový proud 3 mA 3 mA 3 mA 3 mA 
Stupeň ochrany IP20, horní strana IP41 
Ztráty 14 W 11 W 30 W 58 W 
Hmotnost 12 kg 15 kg 17 kg 40 kg 
Rozměr A1 500 mm 525 mm 650 mm 750 mm 
Rozměr A2 460 mm 502.5 mm 631 mm 725 mm 
Rozměr A3 480 mm 502.5 mm 631 mm 725 mm 
Rozměr B1 230 mm 240 mm 240 mm 320 mm 
Rozměr B2 190 mm 200 mm 200 mm 280 mm 
Rozměr C1 62 mm 79 mm 79 mm 119 mm 
Rozměr C2 − 40 mm 40 mm 80 mm 
Upevnění D1 4 x Ø 6,6 mm /  

2 x Ø 6,6 mm 
4 x Ø 6,6 mm /  
4 x Ø 6,6 mm 

4 x Ø 6,6 mm /  
4 x Ø 6,6 mm 

4 x Ø 9 mm /  
4 x Ø 9 mm 

Připojovací svorka max. 50 mm² max. 50 mm² max. 50 mm² max. 150 mm² 
Připojovací PE svorka  max. 50 mm² max. 50 mm² max. 50 mm² max. 150 mm² 

 
>pDRIVE< RFI 480/12-TN až do RFI 480/72-TN >pDRIVE< RFI 480/90-TN až do RFI 480/180-TN 
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 Doplněk >pDRIVE< 
 RFI 480/300-TN RFI 480/600-TN RFI 480/800-TN 
Objednací číslo 8 P01 288 8 P01 289 8 P01 290 
Jmenovitý proud 300 A 580 A 740 A 
Max. svodový proud 350 mA 350 mA 350 mA 
Trvalý svodový proud 3 mA 3 mA 3 mA 
Stupeň ochrany IP00, s ochranou proti dotyku 
Ztráty 60 W 125 W 210 W 
Hmotnost 13 kg 15 kg 25 kg 
Rozměr A1 306 mm 306 mm 356 mm 
Rozměr A2 300 mm 300 mm 350 mm 
Rozměr A3 40 mm 95 mm 100 mm 
Rozměr A4 120 mm 120 mm 145 mm 
Rozměr B1 260 mm 260 mm 280 mm 
Rozměr B2 235 mm 235 mm 255 mm 
 210 mm 210 mm 230 mm 
Rozměr C1 135 mm 135 mm 170 mm 
Rozměr C2 65 mm 65 mm 85 mm 
Ochranný kryt L 800 mm 800 mm 900 mm 
Upevnění D1 6 x Ø 12 mm 6 x Ø 12 mm 6 x Ø 12 mm 
Připojovací lišta 25 x 6 mm 

1 x M10 
32 x 8 mm 
2 x M10 

40 x 10 mm 
2 x M10 

Připojení PE  M12 M12 M12 
 
>pDRIVE< RFI 480/300-TN až do RFI 480/800-TN 
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Stejnosměrná tlumivka DCL 

 

Stejnosměrná tlumivka potlačuje vyšší harmonické kmitočty proudu a 
snižuje tak celkový proud ze sítě. 
Měniče >pDRIVE< MX eco mohou být připojeny ke standardní 
průmyslové síti bez dodatečných opatření. 
Zařízení s malým výkonem jsou obvykle napájena ze síťového napájení 
s malým zkratovým výkonem. 
Zařízení z výkonového rozsahu 18,5...75 kW mají vestavěnou 
stejnosměrnou tlumivku a jsou tak způsobilá pro vyšší síťové zkratové 
výkony až do 22 kA. 
Měniče >pDRIVE< MX eco nad 90 kW jsou určeny pro provoz 
s transformátorem s odpovídajícím výkonem. V případě sítě s vyšším 
zkratovým výkonem je naprosto nezbytná externí tlumivka a doporučuje 
se vždy pro potlačení vyšších harmonických. 
 

 
Použití doplňků >pDRIVE< DCL nebo >pDRIVE< DCL-BOX je obecně požadováno: 

− v případě použití měničů v obytných zónách 
− v případě síťových zkratových proudů při napájení měniče až do 35 (50) kA 
− když je několik měničů napájeno ze společného úseku sítě 
− pokud může být použitím měniče překročena mez kompenzace jalového výkonu 
− když měnič funguje jako generátor 
− když je nesymetrie síťového napájení ≥ 1,8 % 

 
Dále berte v úvahu velikost zařízení: 

− >pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V15 
 Použití doplňku >pDRIVE< DCL je potřebné, když je síťový zkratový proud 5…35 kA. 
− >pDRIVE< MX eco 
 Použití doplňku >pDRIVE< DCL je potřebné, když je síťový zkratový proud 22...35 kA. 
− >>pDRIVE< MX eco nad 90 kW 
 Doplněk >pDRIVE< DCL-BOX je potřebný, když zařízení není napájeno transformátorem s odpovídajícím 

výkonem. Maximální síťový zkratový proud je 50 kA. 
Je-li použit doplněk >pDRIVE< DCL, měniče s jmenovitým proudem 16…75 A splňují limity pro vyšší 
harmonické, které jsou specifikovány normou IEC/EN 61000-3-12. Je však požadován zkratový poměr ≥ 120. 
 
 Obecné technické parametry doplňku >pDRIVE< DCL 
Provozní napětí 400...850 V DC 
Možnost přetížení 150 % na 60 s s odstupem 10 min, 200 % na 2 s 
Okolní teplota -10...+50 °C (až do 60 °C s nižším výkonem) 
Skladovací teplota -40...+70 °C 
Nadmořská výška 0...1000 m (až do 3000 m s nižším výkonem) 
Odolnost proti vibracím 1,5 mm při 3...13 Hz, 1 g při 13...200 Hz podle IEC/EN 60068-2-6 
Odolnost proti nárazu 15 g po 11 ms podle IEC/EN 60068-2-27 
Stupeň ochrany IP20 
Schválení CE, UR, cUR, GOST 
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Pro zařízení >pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75 je k dispozici externí doplněk >pDRIVE< DCL, který se připojuje 
v dolní části měniče ke svorkám PO a PA/+ namísto drátového spojení. 
 
 Doplněk >pDRIVE< 
 DCL 2 DCL 4 DCL 8 DCL 11 DCL 14 
Objednací číslo 8 P01 200 8 P01 201 8 P01 202 8 P01 203 8 P01 204 
Jmen. proud (tepl.) při 50 °C 2,25 A 4,3 A 8 A 10,7 A 14,3 A 
Jmenovitá indukčnost 18 mH 10 mH 6,8 mH 3,9 mH 3,2 mH 
Ztráty 8 W 11 W 23 W 27 W 32 W 
Hmotnost 0,65 kg 1 kg 1,7 kg 1,7 kg 2,2 kg 
Rozměr A1 103 mm 103 mm 134 mm 134 mm 134 mm 
Rozměr B1 60 mm 60 mm 96 mm 96 mm 96 mm 
Rozměr B2 50 mm 50 mm 80 mm 80 mm 80 mm 
Rozměr C1 95 mm 118 mm 115 mm 115 mm 120 mm 
Rozměr C2 60 mm 77 mm 80 mm 79 mm 85 mm 
Rozměr C3 51 mm 68 mm 65 mm 64 mm 70 mm 
Upevnění D1 4 x Ø 3,5 mm 4 x Ø 3,5 mm 4 x Ø 5,5 mm 4 x Ø 5,5 mm 4 x Ø 5,5 mm 
Připojení kabelu k měniči Svorka  

2,5 mm² 
Svorky  
2,5 mm² 

Svorky  
2,5 mm² 

Svorky  
2,5 mm² 

Svorky  
2,5 mm² 

Připojení PE Svorka  
10 mm² 

Svorka  
10 mm² 

Svorka  
10 mm² 

Svorka  
10 mm² 

Svorka  
10 mm² 

 
 Doplněk >pDRIVE< 
 DCL 19 DCL 27 DCL 44 DCL 85 DCL 171 
Objednací číslo 8 P01 205 8 P01 206 8 P01 207 8 P01 208 8 P01 209 
Jmen. proud (tepl.) při 50 °C 19.2 A 27.4 A 44 A 84.5 A 171 A 
Jmenovitá indukčnost 2,2 mH 1,6 mH 1,2 mH 0,52 mH 0,22 mH 
Ztráty 33 W 43 W 58 W 98 W 125 W 
Hmotnost 2,5 kg 3 kg 4,3 kg 5,6 kg 9 kg 
Rozměr A1 134 mm 134 mm 142 mm 171 mm − 
Rozměr B1 96 mm 96 mm 108 mm 126 mm − 
Rozměr B2 80 mm 80 mm 90 mm 105 mm − 
Rozměr C1 120 mm 130 mm 145 mm 170 mm − 
Rozměr C2 89 mm 99 mm 112 mm 120 mm − 
Rozměr C3 74 mm 84 mm 97 mm 103 mm − 
Upevnění D1 4 x Ø 5,5 mm 4 x Ø 5,5 mm 4 x Ø 5,5 mm 4 x Ø 7 mm 4 x Ø 7 mm 
Připojení kabelu k měniči Svorky  

4 mm² 
Svorky  
6 mm² 

Svorky  
10 mm² 

Svorky  
35 mm² 

Svorky  
95 mm² 

Připojení PE Svorka  
10 mm² 

Svorka  
10 mm² 

Svorka  
10 mm² 

Svorka  
35 mm² 

Svorka  
95 mm² 

 
>pDRIVE< DCL 2 až do DCL 85 >pDRIVE< DCL 171 
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>pDRIVE< DCL-BOX je doplněk pro měniče pDRIVE< MX eco nad 90 kW, který se instaluje nad měnič. Pro 
elektrické připojení k měniči použijte svorky PO a PA/+ v horní části měniče kmitočtu. DCL-Box potřebuje pro 
chlazení vzduch proudící z měniče a zároveň zvyšuje stupeň ochrany horní části zařízení na IP31. Chladicí 
vzduchový kanál v DC boxu a v měniči je zkonstruován pro stupeň ochrany IP54. 
 
 Obecné technické parametry doplňku >pDRIVE< DCL-BOX 
Provozní napětí 400...850 V DC 
Možnost přetížení 125 % na 60 s s odstupem 10 min, 135 % na 2 s 
Okolní teplota -10...+50 °C (až do 60 °C s nižším výkonem) 
Skladovací teplota -25...+70 °C 
Nadmořská výška 0...1000 m (až do 3000 m s nižším výkonem) 
Odolnost proti vibracím 1,5 mm při 3...13 Hz, 1 g při 13...200 Hz podle IEC/EN 60068-2-6 
Odolnost proti nárazu 7 g po 11 ms podle IEC/EN 60068-2-27 
Chlazení vynucené, proudem vzduchu měniče 
Stupeň ochrany IP31, chladicí vzduchový kanál IP54 
Schválení CE, UR, cUR, GOST 

 
 Doplněk >pDRIVE< DCL-Box 
 240 290 350 490 570 700 
Objednací číslo 8 P01 210 8 P01 211 8 P01 212 8 P01 213 8 P01 214 8 P01 215 
Jmen. proud (tepl.) při 50 °C 243 A 290 A 351 A 486 A 574 A 702 A 
Jmenovitý proud (magn.) 380 A 471 A 558 A 760 A 840 A 1116 A 
Jmenovitá indukčnost 210 μH 150 μH 138 μH 105 μH 95 μH 69 μH 
Ztráty 205 W 210 W 270 W 345 W 390 W 495 W 
Hmotnost 24 kg 32 kg 36 kg 53 kg 67 kg 67 kg 
Rozměr A1 920 mm 1022 mm 1190 mm 1190 mm 1190 mm 1190 mm 
Rozměr A2 680 mm 782 mm 950 mm 950 mm 950 mm 950 mm 
Rozměr A3 75 mm 72 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 
Rozměr A4 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 
Rozměr B1 320 mm 360 mm 340 mm 440 mm 595 mm 595 mm 
Rozměr B2 250 mm 298 mm 285 mm 350 mm 540 mm 540 mm 
Upevnění D1 4 x  

Ø 11,5 mm 
4 x  
Ø 11,5 mm

4 x  
Ø 11,5 mm

4 x  
Ø 11,5 mm

4 x  
Ø 11,5 mm 

4 x  
Ø 11,5 mm

 
>pDRIVE< DCL-BOX 240 až do DCL-BOX 700 
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 Doplněk >pDRIVE< DCL-Box 
 860 1160 1400 
Objednací číslo 8 P01 216 8 P01 217 8 P01 218 
Jmen. proud (tepl.) při 50 °C 861 A 1160 A 1404 A 
Jmenovitý proud (magn.) 1260 A 1884 A 2232 A 
Jmenovitá indukčnost 63 μH 37.5 μH 34.5 μH 
Ztráty 625 W 700 W 920 W 
Hmotnost 105 kg 115 kg 135 kg 
Rozměr A1 1390 mm 1390 mm 1390 mm 
Rozměr A2 1150 mm 1150 mm 1150 mm 
Rozměr A3 75 mm 75 mm 75 mm 
Rozměr A4 150 mm 150 mm 150 mm 
Rozměr B1 2x 445 mm 2x 445 mm 2x 560 mm 
Rozměr B2 350 mm 350 mm 495 mm 
Upevnění D1 8 x  

Ø 11,5 mm 
8 x  
Ø 11,5 mm 

8 x  
Ø 11,5 mm 

 
>pDRIVE< DCL-BOX 860 až do DCL-BOX 1400 

      
Zapojení stejnosměrné tlumivky (DC choke) 
 
Měnič Stejnosměrná tlumivka Schéma zapojení 
>pDRIVE< MX eco 4V90 1 x DC tlumivka 1 
>pDRIVE< MX eco 4V110 1 x DC tlumivka 1 
>pDRIVE< MX eco 4V132 1 x DC tlumivka 2 
>pDRIVE< MX eco 4V160 1 x DC tlumivka 4 

 

>pDRIVE< MX eco 4V200 2 x DC tlumivka 1 
>pDRIVE< MX eco 4V250 2 x DC tlumivka 3 
>pDRIVE< MX eco 4V315 2 x DC tlumivka 4  
>pDRIVE< MX eco 4V355 3 x DC tlumivka 3 
>pDRIVE< MX eco 4V400 3 x DC tlumivka 3 

 
>pDRIVE< MX eco 4V500 4 x DC tlumivka 2 
>pDRIVE< MX eco 4V630 4 x DC tlumivka 7 
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Mechanické připojení ke vzduchovému kanálu pro oddělené proudění vzduchu 
 
 Doplněk >pDRIVE< DCL-Box 
 240 290 350 490 570 700 
Rozměr B1 320 mm 360mm 340 mm 440 mm 595 mm 595 mm 
Rozměr B2 280 mm 330 mm 250 mm 350 mm 510 mm 510 mm 
Rozměr B3 35 mm 30 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 
Rozměr C1 238 mm 238 mm 238 mm 238 mm 238 mm 238 mm 
Rozměr C2 170 mm 170 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 
Rozměr C3 35 mm 30 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 

 
 Doplněk >pDRIVE< DCL-Box 
 860 1160 1400 
Rozměr B1 2 x 445 mm 2 x 445 mm 2 x 560 mm 
Rozměr B2 350 mm 350 mm 470 mm 
Rozměr B3 55 mm 55 mm 55 mm 
Rozměr C1 238 mm 238 mm 238 mm 
Rozměr C2 180 mm 180 mm 180 mm 
Rozměr C3 40 mm 40 mm 40 mm 

 

 
 

Vložená matice 4 x M6 

Výstup vzduchu 
DCL-BOX 
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Síťová tlumivka NDU 

 

Jako alternativu ke stejnosměrné tlumivce >pDRIVE< DCL lze pro 
potlačení vyšších harmonických použít doplňkovou síťovou tlumivku 
>pDRIVE< NDU. Tento doplněk je k dispozici pro měniče kmitočtu 
>pDRIVE< MX eco 4V15...4V630. 
Měniče >pDRIVE< MX eco je možné připojit ke standardní průmyslové 
síti bez dodatečných úprav. 
Obvykle jsou zařízení s malým výkonem napájena ze sítě s nízkým 
zkratovým výkonem. 
Zařízení z výkonového rozsahu 18,5...75 kW mají vestavěnou 
stejnosměrnou tlumivku a jsou tak také způsobilá pro vyšší síťové 
zkratové výkony až do 22 kA. 
Měniče >pDRIVE< MX eco nad 90 kW jsou určeny pro provoz 
s transformátorem s odpovídajícím výkonem. V případě sítě s vyšším 
zkratovým výkonem je naprosto nezbytná externí tlumivka a 
doporučuje se vždy pro potlačení vyšších harmonických. 
 

 
Použití doplňku >pDRIVE< NDU je požadováno: 

− v případě použití měničů v obytných zónách 
− když je několik měničů napájeno ze společného úseku sítě 
− pokud může být použitím měniče překročena mez kompenzace jalového výkonu 
− když měnič funguje jako generátor 
− když je nesymetrie síťového napájení ≥ 1,8 % 
– v případě síťových zkratových proudů až do 100 kA 
− v případě >pDRIVE< MX eco nad 90 kW, když nelze použít DCL box kvůli nedostatku místa 

 
 

 
Při plném zatížení nelze již pokles napětí na tlumivce kompenzovat měničem, což znamená, že je 
výstupní napětí až o 3 % nižší než síťové napětí před tlumivkou. 

 
Doplněk >pDRIVE< NDU se připojuje na straně síťového napájení měniče. Síťovou tlumivku lze nainstalovat 
v libovolné poloze. V každém případě však dbejte na dobrou ventilaci. 
Je možná také montáž na zeď pomocí dodávaných držáků. 
 
 Obecné technické parametry  
Provozní napětí 3AC 380 V -15 % ... 690 V +10 % 
Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz ±5 % 
Možnost přetížení NDU 40...160: 150 % po 60 s s odstupem 10 min, 200 % po 2 s 

NDU 195...760: 125 % po 60 s odstupem 10 min, 135 % po 2 s 
Okolní teplota -10...+50 °C (až do 60 °C s nižším výkonem) 
Skladovací teplota -40...+70 °C 
Nadmořská výška 0...1000 m (až do 3000 m s nižším výkonem) 
Odolnost proti vibracím 1,5 mm při 3...13 Hz, 1 g při 13...200 Hz podle IEC/EN 60068-2-6 
Odolnost proti nárazu 15 g po 11 ms podle IEC/EN 60068-2-27 
Stupeň ochrany IP00 
Schválení CE, UR, cUR, GOST 
Připojení pomocí kabelových ok  
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 Doplněk >pDRIVE< 
 NDU 40 NDU 70 NDU 100 NDU 160 NDU 195 NDU 235 NDU 280 
Objednací číslo 8 P01 220 8 P01 221 8 P01 222 8 P01 223 8 P01 224 8 P01 225 8 P01 226
Jmen. proud (tepl.) při 40 °C 40 A 70 A 100 A 160 A 195 A 235 A 280 A 
Jmen. proud (magn.) 78 A 130 A 180 A 320 A 370 A 445 A 530 A 
Jmenovitá indukčnost 739 μH 454 μH 350 μH 220 μH 155 μH 120 μH 98 μH 
Ztráty 120 W 140 W 185 W 220 W 230 W 240 W 260 W 
Hmotnost 21 kg 24 kg 25 kg 28 kg 30 kg 35 kg 40 kg 
Rozměr A1 220 mm 220 mm 220 mm 305 mm 330 mm 380 mm 380 mm 
Rozměr A2 180 mm 180 mm 180 mm 275 mm 300 mm 350 mm 350 mm 
Rozměr A3 160 mm 160 mm 160 mm 240 mm 260 mm 300 mm 300 mm 
Rozměr B1 180 mm 180 mm 180 mm 280 mm 280 mm 320 mm 320 mm 
Rozměr B2 100 mm 100 mm 100 mm 200 mm 200 mm 225 mm 225 mm 
Rozměr C1 100 mm 140 mm 160 mm 210 mm 210 mm 210 mm 210 mm 
Rozměr C2 90 mm 130 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 
Rozměr C3 60 mm 80 mm 100 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 
Upevnění D1 Ø 7 mm Ø 7 mm Ø 7 mm Ø 9 mm Ø 9 mm Ø 9 mm Ø 9 mm 
Připojení D2 Ø 7 mm Ø 7 mm Ø 9 mm Ø 9 mm Ø 11 mm Ø 11 mm Ø 11 mm 
Připojení PE M6 M6 M8 M10 M10 M10 M10 

 

 Doplněk >pDRIVE< 
 NDU 315 NDU 365 NDU 475 NDU 540 NDU 620 NDU 650 NDU 760 
Objednací číslo 8 P01 227 8 P01 228 8 P01 230 8 P01 231 8 P01 232 8 P01 233 8 P01 234
Jmen. proud (tepl.) při 40 °C 315 A 365 A 475 A 540 A 620 A 650 A 760 A 
Jmen. proud (magn.) 570 A 685 A 850 A 1025 A 1180 A 1150 A 1350 A 
Jmenovitá indukčnost 85 μH 66 μH 60 μH 38 μH 26 μH 38 μH 32 μH 
Ztráty 280 W 280 W 320 W 320 W 320 W 320 W 450 W 
Hmotnost 46 kg 43 kg 70 kg 55 kg 60 kg 62 kg 82 kg 
Rozměr A1 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 440 mm 440 mm 
Rozměr A2 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 400 mm 400 mm 
Rozměr A3 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 310 mm 340 mm 
Rozměr B1 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 360 mm 385 mm 
Rozměr B2 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 300 mm 300 mm 
Rozměr C1 210 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 275 mm 
Rozměr C2 200 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 250 mm 
Rozměr C3 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 125 mm 
Upevnění D1 Ø 9 mm Ø 11 mm Ø 11 mm Ø 11 mm Ø 13 mm Ø 13 mm Ø 13 mm 
Připojení D2 Ø 11 mm Ø 13 mm Ø 13 mm Ø 13 mm Ø 13 mm 2x  

Ø 13 mm 
2x 
Ø 13 mm 

Připojení PE M10 M12 M12 M12 M12 M12 M12 
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Výstupní motorový filtr AMF 

 

Na výstupu měniče kmitočtu je pulsní napětí s kmitočtem 2...16 kHz a 
strmostí více než 10 kV/μs. 
Použití doplňku >pDRIVE< AMF přináší velké výhody pro 
bezproblémový provoz pohonu: 

− Snížení napěťové zátěže motoru – doporučeno pro délku 
motorového kabelu od 50 m, nutné pro délku nad 100 m 

− Prevence soufázových ložiskových proudů v motoru – zvláště 
důležité při velkém výkonu 

− Velké potlačení vlivu na další kabely – důležité, pokud nelze 
zajistit oddělené vedení motorových kabelů 

 
Díky speciálně vyvinutému systému je úbytek napětí na AMF zanedbatelně malý. 
Doplněk >pDRIVE< AMF se připojuje na straně výstupu měniče do vedení k motoru. 
Filtry >pDRIVE< AMF 215-3 až 1190-3 musí být instalovány vertikálně, aby bylo zajištěno dostatečné chlazení. 
Kromě toho dodržujte požadované vzdálenosti od ostatních zařízení a krycích dílů. 
 
 Obecné technické parametry  
Provozní napětí 3AC 0...480 V 
Jmenovitý kmitočet 0...100 Hz 
Možnost přetížení 150 % po 60 s s odstupem 10 min, 165 % po 2 s 
Okolní teplota -10...+50 °C (až do 60 °C s nižším výkonem) 
Skladovací teplota -40...+70 °C 
Nadmořská výška 0...1000 m (až do 3000 m s nižším výkonem) 
Odolnost proti vibracím 1,5 mm při 3...13 Hz, 1 g při 13...200 Hz podle IEC/EN 60068-2-6 
Odolnost proti nárazu 15 g po 11 ms podle IEC/EN 60068-2-27 
Stupeň ochrany IP00 s ochranou proti dotyku 
Schválení CE, UR, cUR, GOST 
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>pDRIVE< AMF 12-1...90-1 má vestavěný senzor teploty (tepelný kontakt se rozepne při teplotách > 125°C). 
Tento senzor musí být připojen k obvodu hlášení poruch celého pohonu nebo k měniči (např. k digitálnímu 
vstupu pro „Externí porucha“). 
 
 Doplněk >pDRIVE< 
 AMF 12-1 AMF 48-1 AMF 90-1 
Objednací číslo 8 P01 140 8 P01 141 8 P01 142 
Jmenovitý proud při 50 °C 12 A 48 A 90 A 
Ztráty 150 W 250 W 350 W 
Hmotnost 3.0 kg 5.0 kg 8.5 kg 
Rozměr A1 200 mm 235 mm 226 mm 
Rozměr B1 190 mm 200 mm 234 mm 
Rozměr B2 170 mm 170 mm 200 mm 
Rozměr C1 90 mm 130 mm 126 mm 
Rozměr C2 45 mm 48 mm 78 mm 
Upevnění D1 8 x 12 mm 8 x 12 mm 8 x 12 mm 
Připojení D2 Svorka max. 10 mm² Svorka max. 16 mm² M8 
Připojení PE Svorka max. 10 mm² Svorka max. 16 mm² M8 

 
>pDRIVE< AMF 12-1 a AMF 48-1 
 

Požadované minimální vzdálenosti 

 
 

  
>pDRIVE< AMF 90-1 
 

Požadované minimální vzdálenosti 
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Pro lepší účinnost a chlazení se >pDRIVE< AMF 215-3...1190-3 skládá ze tří jednofázových tlumivek. Každá se 
připojuje k jedné fázi motoru. 
 
 Doplněk >pDRIVE< 
 AMF 215-3 AMF 320-3 AMF 480-3 AMF 760-3 AMF 1190-3 
Objednací číslo 8 P01 143 8 P01 144 8 P01 145 8 P01 146 8 P01 147 
Jmenovitý proud při 50 °C 215 A 314 A 481 A 759 A 1188 A 
Ztráty 430 W 475 W 530 W 600 W 680 W 
Hmotnost 15,5 kg 32 kg 58 kg 93 kg 120 kg 
Rozměr A1 170 mm 210 mm 245 mm 315 mm 370 mm 
Rozměr A2 150 mm 175 mm 225 mm 275 mm 325 mm 
Rozměr B1 100 mm 110 mm 200 mm 210 mm 230 mm 
Rozměr B2 75 mm 75 mm 175 mm 200 mm 200 mm 
Rozměr C1 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 
Upevnění D1 9 x 13 mm 9 x 13 mm 9 x 13 mm 9 x 13 mm 9 x 13 mm 
Připojení D2 M10 M10 2 x M12 2 x M12 3 x M12 
Připojení PE M8 M8 M8 M8 M8 

 
 
>pDRIVE< AMF 215-3 a AMF 320-3 Požadované minimální vzdálenosti 

 
 

 
 
>pDRIVE< AMF 480-3, AMF 760-3 a AMF 1190-3 Požadované 

minimální 
vzdálenosti 
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Filtry AMF 215-3...1190-3 se skládají ze tří jednofázových tlumivek. 
Při instalaci zachovejte potřebný volný prostor nad a pod zařízením a také minimální vzdálenost mezi třemi 
součástmi. 
 
Uspořádání vedle sebe Uspořádání nad sebou 
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Sinusový motorový filtr SMF 

 

Použitím doplňku >pDRIVE< SMF lze dosáhnout téměř sinusového 
průběhu napětí motoru. Lze tak zcela potlačit další hluk motoru. 
Doplněk >pDRIVE< SMF se připojuje na straně výstupu měniče do 
vedení k motoru. 

 
Je-li použit doplněk >pDRIVE< SMF, je možné při dodržení normy pro EMC (elektromagnetickou kompatibilitu) 
použít pro výkony ≤ 75 kW nestíněný motorový kabel. 
V případě velmi dlouhých motorových kabelů lze použít doplněk >pDRIVE< SMF jako alternativu k doplňku 
>pDRIVE< AMF. 
 
 

 
Pro provoz se zvyšovacím transformátorem pro motorové napětí > 1000 V je doplněk  >pDRIVE< SMF
zcela nezbytný. 

 
 

 

Použití doplňku >pDRIVE< SMF je povoleno pouze ve spojení s metodou řízení „U/f“ ! 
Pro provoz s doplňkem >pDRIVE< SMF nastavte parametr měniče B3.40 „Výstupní filtr“ na „2 .. 
Sinusový filtr“. Tím je taktovací kmitočet nastaven pevně na 4 kHz. Pro zařízení >pDRIVE< MX eco nad 
90 kW je proto nutné zvážit snížení výkonu nebo maximální okolní teploty. 
Navíce je třeba vzít  úvahu snížení výstupního napětí vlivem poklesu napětí na sinusovém motorovém
filtru. 

 
 

 
 Obecné technické parametry  
Provozní napětí 3AC 0...480 V 
Jmenovitý kmitočet 0...100 Hz 
Taktovací kmitočet 4 kHz (je nutné příslušné nastavení na měniči) 
Možnost přetížení 150 % po 60 s s odstupem 10 min, 165 % po 2 s 
Pokles napětí asi 10 % 
Okolní teplota +5...+50 °C (až do 55 °C s nižším výkonem) 
Skladovací teplota -25...+70 °C 
Nadmořská výška 0...1000 m (až do 3000 m s nižším výkonem) 
Odolnost proti vibracím 1,5 mm při 3...13 Hz, 1 g při 13...200 Hz podle IEC/EN 60068-2-6 
Odolnost proti nárazu 15 g po 11 ms podle IEC/EN 60068-2-27 
Schválení CE, UR, cUR, GOST 
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 Doplněk >pDRIVE< 
 SMF 480/11 SMF 480/16 SMF 480/33 SMF 480/66 SMF 480/95 SMF 480/180
Objednací číslo 8 P01 148 8 P01 149 8 P01 150 8 P01 151 8 P01 152 8 P01 153 
Jmenovitý proud při 50 °C 11 A 16 A 33 A 66 A 95 A 180 A 
Stupeň ochrany IP20 
Ztráty 50 W 70 W 120 W 180 W 250 W 400 W 
Hmotnost 9 kg 11 kg 24 kg 47 kg 99 kg 125 kg 
Rozměr A1 335 mm 375 mm 470 mm 650 mm 780 mm 1130 mm 
Rozměr A2 280 mm 320 mm 380 mm 530 mm 650 mm 880 mm 
Rozměr B1 120 mm 120 mm 150 mm 210 mm 250 mm 310 mm 
Rozměr B2 100 mm 100 mm 120 mm 160 mm 200 mm 220 mm 
Rozměr C1 160 mm 190 mm 240 mm 280 mm 360 mm 375 mm 
Upevnění D1 Ø 6,6 mm Ø 6,6 mm Ø 6,6 mm Ø 8,6 mm Ø 11 mm Ø 11 mm 
Připojení  
– L na straně měniče 

 
Kabel 
0,7 m 

 
Kabel 
0,7 m 

 
Kabel 
0,9 m 

 
Kabel 
1,5 m 

 
Kabel 
1,6 m 

 
Kabel 
2,7 m 

– D2 na straně motoru Svorka  
4 mm² 

Svorka  
6 mm² 

Svorka  
10 mm² 

Svorka  
25 mm² 

Svorka  
50 mm² 

Svorka  
150 mm² 

 
 
>pDRIVE< SMF 480/11 až  480/180 
 

Požadované minimální vzdálenosti 
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 Doplněk >pDRIVE< 
 SMF 480/200 SMF 480/300 SMF 480/400 SMF 480/600 SMF 480/1200
Objednací číslo 8 P01 154 8 P01 155 8 P01 156 8 P01 157 8 P01 158 
Jmenovitý proud při 50 °C 200 A 300 A 400 A 600 A 1200 A 
Stupeň ochrany IP00 
Ztráty 945 W 1360 W 1900 W 2370 W 5150 W 
Hmotnost 130 kg 165 kg 190 kg 235 kg 600 kg 
Rozměr A1 500 mm 500 mm 600 mm 710 mm 930 mm 
Rozměr B1 420 mm 420 mm 480 mm 480 mm 620 mm 
Rozměr B2 370 mm 370 mm 430 mm 430 mm 525 mm 
Rozměr C1 290 mm 345 mm 340 mm 370 mm 500 mm 
Rozměr C2 194 mm 231 mm 238 mm 258 mm 352 mm 
Upevnění D1 11 x 15 mm 11 x 15 mm 13 x 18 mm 13 x 18 mm 13 x 22 mm 
Připojení D2 Svorka  

95 mm² 
Ø 11 mm Ø 11 mm Ø 11 mm 4 x Ø 11 mm 

 
 
>pDRIVE< SMF 480/200 
 

Minimální požadované vzdálenosti 

  
 

>pDRIVE< SMF 480/300 to 480/1200 
 

 
 

Minimální požadované vzdálenosti 
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Kabelová skříňka TER-BOX 

 

Kabelová skříňka >pDRIVE< TER-BOX je ideální doplněk pro montáž měniče 
mimo rozvaděč, např. při montáži přímo na zeď. Zvyšuje stupeň ochrany měniče, 
mechanicky upevňuje silové kabely a nabízí také ideální možnost připojení 
stínění motorového kabelu k měniči. 
Kabelová skříňka se instaluje přímo k dolní části měniče kmitočtu. 
 
U měničů >pDRIVE< MX eco nad 90 kW se kabelová skříňka kvůli hmotnosti 
kabelů přišroubuje na montážní desku nebo na zeď. V dolní části těchto 
kabelových skříněk je příruba pro připojení na přídavný vzduchový kanál pro 
chlazení silové části. To je důležitý předpoklad pro vytvoření odděleného 
proudění vzduchu uvnitř rozvaděče. 
 

 
 
 
 
 
 Obecné technické parametry   

Konstrukce Kabelová skříňka z pozinkovaného dobře vodivého ocelového plechu 

Stupeň ochrany >pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75: IP21 

 >pDRIVE< MX eco nad 90 kW: IP31 (IP54 pro vzduchový kanál) 

Kabelový vstup >pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75: kabelová průchodka 

 >pDRIVE< MX eco nad 90 kW: pryžové těsnění, upevnění kabelu uvnitř 
pomocí kabelových úchytek 

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75: boční, (nutný volný prostor 50 mm po 
stranách) 

Přívod vzduchu pro 
chlazení ovládací 
části 

>pDRIVE< MX eco nad 90 kW: přední (není nutný volný prostor po 
stranách) 

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75: za kabelovou skříňkou Přívod vzduchu pro 
chlazení silové části 

>pDRIVE< MX eco nad 90 kW: přes vzduchový kanál kabelové skříňky 
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 Doplněk >pDRIVE< 
 TER-BOX 130 TER-BOX 155 TER-BOX 175 TER-BOX 210 TER-BOX 230
Objednací číslo 8 P01 240 8 P01 241 8 P01 242 8 P01 243 8 P01 244 
Hmotnost 1.3 kg 1.5 kg 1.8 kg 2 kg 2.8 kg 
Rozměr A1 327 mm 365 mm 407 mm 425 mm 600 mm 
Rozměr A2 97 mm 105 mm 112 mm 130 mm 200 mm 
Rozměr A3 230 mm 260 mm 295 mm 295 mm 400 mm 
Rozměr B1 133 mm 155 mm 177 mm 212 mm 232 mm 

 
>pDRIVE< TER-BOX 130...230 

 
 

 
 Doplněk >pDRIVE<   
 TER-BOX 240 TER-BOX 241 TER-BOX 320 
Objednací číslo 8 P01 245 8 P01 246 8 P01 247 
Hmotnost 4 kg 5 kg 7 kg 
Rozměr A1 495 mm 625 mm 795 mm 
Rozměr A2 75 mm 75 mm 165 mm 
Rozměr A3 420 mm 550 mm 630 mm 
Rozměr B1 240 mm 240 mm 320 mm 

 
>pDRIVE< TER-BOX 240, 241 a 320 

 
 

 
Doplňky >pDRIVE< TER-BOX 310...1100 mají na obou stranách odnímatelný kryt pro instalaci nebo vyjmutí 
ventilátorů silové části. 
 
 

 
Je tak možná výměna ventilátorů bez odpojování silových a ovládacích kabelů. K tomu je zapotřebí 
minimální volný prostor po stranách 300 mm 



98 

 

 Doplněk >pDRIVE< 
 TER-BOX 310 TER-BOX 350 TER-BOX 330 TER-BOX 430 
Objednací číslo 8 P01 248 8 P01 249 8 P01 250 8 P01 251 
Hmotnost 10 kg 12 kg 12 kg 15 kg 
Rozměr A1  *) 1140 mm 1322 mm 1505 mm 1565 mm 
Rozměr A2 220 mm 300 mm 315 mm 375 mm 
Rozměr A3 680 mm 782 mm 950 mm 950 mm 
Rozměr A4 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 
Rozměr A5 95 mm 172 mm 250 mm 250 mm 
Rozměr A6 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 
Rozměr B1 334 mm 374 mm 345 mm 445 mm 
Rozměr B2 250 mm 298 mm 285 mm 350 mm 
Rozměr C1 377 mm 377 mm 377 mm 377 mm 
Upevnění D1 4 x Ø 11,5 mm 4 x Ø 11,5 mm 4 x Ø 11,5 mm 4 x Ø 11,5 mm 

 
 Doplněk >pDRIVE< 
 TER-BOX 585 TER-BOX 880 TER-BOX 1100 
Objednací číslo 8 P01 252 8 P01 253 8 P01 254 
Hmotnost 20 kg 25 kg 35 kg 
Rozměr A1  *) 1565 mm 1865 mm 1865 mm 
Rozměr A2 375 mm 475 mm 475 mm 
Rozměr A3 950 mm 1150 mm 1150 mm 
Rozměr A4 75 mm 75 mm 75 mm 
Rozměr A5 250 mm 350 mm 350 mm 
Rozměr A6 65 mm 65 mm 65 mm 
Rozměr B1 600 mm 895 mm 1125 mm 
Rozměr B2 540 mm 835 mm 495 mm 
Rozměr C1 377 mm 477 mm 477 mm 
Upevnění D1 4 x Ø 11,5 mm 4 x Ø 11,5 mm 8 x Ø 11,5 mm 

*) Rozměr A1 je celková výška zařízení včetně doplňku >pDRIVE< DCL-BOX (typické pro montáž na zeď). 

>pDRIVE< TER-BOX 310...880 >pDRIVE< TER-BOX 1100 
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Mechanické připojení ke vzduchovému kanálu pro oddělené proudění vzduchu 
 
 Doplněk >pDRIVE< 
 TER-BOX 310 TER-BOX 350 TER-BOX 330 TER-BOX 430 
Rozměr B1 320 mm 360 mm 340 mm 440 mm 
Rozměr B2 280 mm 330 mm 250 mm 350 mm 
Rozměr B3 35 mm 30 mm 55 mm 55 mm 
Rozměr C1 145 mm 235 mm 235 mm 235 mm 
Rozměr C2 71 mm 170 mm 180 mm 180 mm 
Rozměr C3 40 mm 30 mm 40 mm 40 mm 

 
 Doplněk >pDRIVE< 
 TER-BOX 585 TER-BOX 880 TER-BOX 1100 
Rozměr B1 595 mm 890 mm 2 x 560 mm 
Rozměr B2 505 mm 800 mm 470 mm 
Rozměr B3 55 mm 55 mm 55 mm 
Rozměr C1 235 mm 235 mm 235 mm 
Rozměr C2 180 mm 180 mm 180 mm 
Rozměr C3 40 mm 40 mm 40 mm 

 

 
 
 

Vložená matice 4 x M6 

Přívod vzduchu 
TER-BOX 

Kabelový vstup 
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Přírubová montážní sada FLANGE 

 

Když je měnič kmitočtu namontován pomocí přírubové montážní sady, 
odvádí se většina ztrátového výkonu mimo rozvaděč. Uvnitř rozvaděče 
musíte zajistit pouze rozptýlení ztrátového výkonu ovládací části. 
Existuje několik možností pro odvod tepla z rozvaděče: 

− Odvod tepla přes povrch rozvaděče 
− Odvod tepla pomocí ventilátoru s filtrem 
− Odvod tepla pomocí aktivní chladicí jednotky 

U měničů >pDRIVE< MX eco nad 90 kW musí být stejnosměrné tlumivky 
namontovány přímo nad měničem, aby bylo zajištěno dostatečné chlazení. 

 
 
 

 
Bez snížení výkonu nesmí teplota uvnitř přesáhnout +55°C. Aby se nevyskytovala místa s příliš 
vysokou teplotou, může být zapotřebí nainstalovat interní ventilátor pro nucenou cirkulaci vzduchu. 

 
U celé výkonové řady je možné vyměnit ventilátor silové části bez demontáže měniče. Také montáž a demontáž 
celého měniče lze provádět uvnitř rozvaděče. 
 
 Obecné technické parametry  
Konstrukce Přírubová montážní sada z pevného ocelového plechu a nalepeného těsnění. 
Stupeň ochrany vně IP54 
Stupeň ochrany uvnitř IP20 / IP00 
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 Doplněk >pDRIVE< FLANGE 
 130x230 155x260 175x295 210x295 230x400 240x420 240x550 
Objednací číslo 8 P01 180 8 P01 181 8 P01 182 8 P01 183 8 P01 184 8 P01 185 8 P01 186 
Hmotnost 2.7 kg 3.1 kg 3.7 kg 4.6 kg 4.9 kg 3.9 kg 4.2 kg 
Rozměr C1 60 mm 70 mm 70 mm 90 mm 90 mm 105 mm 105 mm 

 
 Doplněk >pDRIVE< FLANGE 
 320x630 310x680 350x780 330x950 430x950 585x950 
Objednací číslo 8 P01 187 8 P01 188 8 P01 189 8 P01 190 8 P01 191 8 P01 192 
Hmotnost 4.9 kg 5.1 kg 3.6 kg 4.3 kg 4.7 kg 4.7 kg 
Rozměr C1 105 mm 150 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 

 
 
MX eco 4V0,75 … 4V75 
 

MX eco nad 90 kW 
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>pDRIVE< FLANGE 130x230 >pDRIVE< FLANGE 155x260 

 
 

 
 

>pDRIVE< FLANGE 175x295 >pDRIVE< FLANGE 210x295 

 
 

 
 

>pDRIVE< FLANGE 230x400 >pDRIVE< FLANGE 240x420 
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>pDRIVE< FLANGE 240x550  >pDRIVE< FLANGE 320x630 

 
 

 
 
>pDRIVE< FLANGE 310x680 
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>pDRIVE< FLANGE 350x780 

 
 
 
>pDRIVE< FLANGE 330x950 
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>pDRIVE< FLANGE 430x950 

 
 
 
>pDRIVE< FLANGE 585x950 
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