
>pDRIVE< Měniče kmitočtuMX

� >pDRIVE< MX eco

� >pDRIVE< MX pro

� >pDRIVE< MX multi

>pDRIVE<



Tradiční funkce

Aplikační makra
Zkrácené menu
Jeřábové funkce
Funkční bloky
Ovládání stykače
Automatické vektorové řízení (AVC)
Řízení rozdělení zátěže …

Nové funkce

Bezpečné zastavení (kategorie 3 dle EN954-1)
Automatické skrytí nevyužitých parametrů
Momentový regulátor
Kalkulátor
Kaskádní řízení
Elektrická hřídel
Polohování ...

� >pDRIVE< MX

Inovace inspirované praxí

Měniče kmitočtu >pDRIVE< se díky svojí jedineč-
né koncepci ovládání a spolehlivosti již dlouho 
úspěšně uplatňují v široké řadě různých aplikací.
Nová generace měničů kmitočtu >pDRIVE< MX 
přidává k tomuto známému výkonnému systému 
další inovované funkce.

Osvědčený systém maticového ovládání

Pro nové měniče kmitočtu >pDRIVE< MX byla 
převzata dobře známá fi lozofi e maticového ovlá-
dání. Velký displej, nový kruhový ovladač a účelná 
funkční tlačítka umožňují rychlé a snadné uvedení 
do provozu a jakékoli následné změny nastavení 
vyžadované změnou požadavků.

Nový design:

� Základní klávesnice  
pro zobrazení stavu měniče a pro nastavování 
parametrů
� Odnímatelný ovládací panel 

pro zobrazování textu ve 20 jazycích
� Kopírovací funkce 

umožňuje přenášet všechna Vaše nastavení 
na jiná zařízení
� Velký osmiřádkový displej 

s přehledným zobrazením stavu a aktuálních 
hodnot
� Kruhový ovladač a sedm tlačítek 

pro rychlé a snadné ovládání
� Parametry uspořádané do známé maticové 

struktury  
umožňující rychlý přístup k požadované funkci



>pDRIVE<

Špičková průmyslová kvalita

Trh vyžaduje řešení pro specifi cké aplikace a mimo-
řádně proměnlivé provozní podmínky. Rozsah apli-
kací sahá od pohonů pracujících jako jednoduché 
řízené prvky až po decentralizované pohonné jed-
notky provádějící regulaci se zpětnou vazbou nebo 
bez zpětné vazby, polohování a složitější regulační 
úkoly. Kompaktní, jasně strukturovaná konstrukce, 
jednoduché ovládání, rozšířené funkce a široká 
škála doplňků umožňují optimální přizpůsobení 
>pDRIVE< MX každému požadavku.

Inteligentní design zařízení

Po všech stránkách robustní konstrukce zařízení 
zaručuje dlouhodobý bezproblémový provoz pro 
všechny výkonové rozsahy od 0,75 do 800 kW. 
Interní krytí IP54 izoluje řídící elektroniku od výko-
nové části a účinně chrání před nepříznivými vněj-
šími vlivy.

Mechanické doplňky:

� Montážní sada pro rychlou a bezpečnou insta-
laci do rozvaděčů
� Svorkovací skříňka jako ideální doplněk pro 

měniče montované na zeď
� Přírubová montážní sada pro instalaci chladi-

če mimo prostor rozvaděče

Elektrické doplňky:

� Síťová i stejnosměrná tlumivka pro potlačení 
vyšších harmonických kmitočtů – dostupné 
v AC i DC provedení
� Přídavné fi ltry pro potlačení elektromagnetic-

kého rušení pro aplikace v obytné zóně
� Brzdné rezistory pro zdvihací a pojezdová 

ústrojí apod.
� Výstupní motorové fi ltry pro použití s velmi 

dlouhými motorovými kabely



Všeobecné technické údaje >pDRIVE< MX eco

Síťové napětí 3-fázové 380…480 V –15/+10%; 50/60 Hz ±5%
Rozsah výkonu 0,75...630 kW
Maximální proud 120% po dobu 60 sekund v intervalu 10 minut, 135% po dobu 2 sekund
Konstrukce Vestavné zařízení se stupněm ochrany IP20, od 90 kW IP20/00

Nástěnné zařízení se stupněm ochrany IP41/21, od 90 kW IP31

Speciální funkce Vestavěný odrušovací RFI fi ltr pro 1. prostředí „obytné zóny“ kategorie C2; 
od 5,5 kW pro 2. prostředí „průmyslové zóny“ kategorie C3

Standardy CE, UL, cUL, GOST

� >pDRIVE< MX eco

Pro standardní pohony v komunálních 
a průmyslových zařízeních

Trh standardních regulovaných pohonů volá po jednoduchých, 
ale robustních zařízeních a >pDRIVE< MX eco tyto požadavky 
optimálně splňuje. Jeho rozsáhlé možnosti aplikace sahají od 
malých vodáren, zavlažovacích zařízení, průmyslových pohonů 
čerpadel a ventilátorů s kvadratickou zatěžovací charakteristikou 
po kompresory a čerpadla vody s konstantní zátěží.

Speciální vlastnosti zařízení >pDRIVE< MX eco

� Kaskádní řízení až pěti čerpadel bez externího ovládání
� Automatické vyvážení provozní doby pro vybraná čerpadla
� Nouzový režim pro spolehlivější větrání silničních a železničních tunelů
� Funkce úsporného režimu (stand-by) pro úsporu energie
� Analogová aritmetická jednotka zvyšuje možnosti využití integrovaného PID regulátoru
� Regulátor pro tlakové a průtokové charakteristiky s kompenzací poklesu tlaku
� Funkce „Bezpečné zastavení“ (kategorie 3 dle EN954-1) odstraňuje nutnost instalovat síťový nebo 

motorový stykač v dané kategorii
� Rozpoznávání motoru pro bezpečnější zapínání a vypínání za provozu
� Ekonomický režim zaručuje maximální účinnost systému
� Přímá integrace čidel tlaku a průtoku
� Automatické ovládání chladících ventilátorů měničů



Všeobecné technické údaje >pDRIVE< MX pro

Síťové napětí MX pro 4V: 3-fázové 380...480 V –15/+10%; 50/60 Hz ±5% 
MX pro 6V: 3-fázové 500...690 V –15/+10%; 50/60 Hz ±5%

Rozsah výkonu MX pro 4V: 0.75...630 kW 
MX pro 6V: 2.2...800 kW

Maximální proud 150 (120)% po 60 sekund s odstupem 10 minut, 165 (135)% po 2 sekundy
Konstrukce Vestavné zařízení se stupněm ochrany IP20, od 90 kW IP20/00 

Nástěnné zařízení s IP41/21, od 90 kW IP31

Speciální funkce Vestavěný odrušovací RFI fi ltr pro 2. prostředí „průmyslové zóny“ C3; 
Vestavěná brzdná jednotka až do 160/200 kW; karty zpětné vazby pro připojení snímače 
otáček

Standardy CE, UL, cUL, GOST

� >pDRIVE< MX pro

Pro všechny pohony s vysokým výkonem 
v průmyslu a strojírenství

>pDRIVE< MX pro přidává do známé a úspěšné řady produktů 
>pDRIVE< MX mnoho dalších funkcí. Je ještě robustnější, nabízí 
více sofi stikovaných operací a významně rozšiřuje oblast možných 
aplikací. Možnost přepínání z výkonové úrovně P1 (vysoké přetížení) 
na P2 (vysoká trvalá zátěž) nabízí další cesty pro optimalizaci nákla-
dů. Funkce brzdění zajišťovaná brzdnou jednotkou spolu s několika 
měniči spojenými přes stejnosměrný meziobvod umožňuje mimo-
řádně efektivní realizaci vysoce dynamických systémů. 

Speciální vlastnosti zařízení >pDRIVE< MX pro

� Velmi přesné řízení otáček a momentu
� Nastavitelný limit přetížení – výkon P1/P2
� Režimy řízení synchronních a asynchronních motorů
� Rozšířené jeřábové funkce pro vyšší bezpečnost a rychlejší provoz
� Polohovací funkce pro rychlé výrobní linky
� Funkce „Bezpečné zastavení“ (kategorie 3 dle EN954-1) odstraňuje nutnost instalovat síťový nebo 

motorový stykač v dané kategorii
� Synchronní řízení otáček a úhlu natočení k vytvoření elektrické hřídele
� Řízení Master/Slave pro rovnoměrné vyvážení zátěže u vícemotorových pohonů
� Automatické ovládání chladících ventilátorů měničů
� Přepínání parametrů podle funkce pohonu



Všeobecné technické údaje >pDRIVE< MX multi

Síťové napětí 3-fázové 400/500/690 V –15/+10%; 50 Hz +5% 
Rozsah výkonu 22...800 kW
Základní vybavení Měnič kmitočtu >pDRIVE< MX eco nebo MX pro, síťový vypínač, síťové pojistky, AC nebo DC 

tlumivka, motorové svorky, maticový ovládací panel BE-11

Doplňkové vybavení Síťový stykač, AMF (výstupní motorový fi ltr), brzdná jednotka, rozšíření svorek, průmyslové 
sběrnice, ovladač nouzového zastavení, osvětlení, …

Konstrukce Standardní skříň měniče využívající systém Rittal TS8
Speciální funkce Standardně vestavěný RFI fi ltr pro 2. prostředí „průmyslové zóny“ C3
Standardy CE

� >pDRIVE< MX multi

Měnič kmitočtu – standardní skříň

Systém >pDRIVE< MX multi nabízí standardní rozvadě-
čové skříně připravené k zapojení a založené na modu-
lárním systému, který umožňuje optimální přizpůsobení 
podmínkám jednotlivých provozů.

>pDRIVE< MX multi v sobě zahrnuje:

� možnost výběru jednoho ze tří stupňů ochranného 
krytí
� jasně specifi kovaný a vyzkoušený chladicí systém
� skříňovou jednotku připravenou k rychlému zapojení

Základní vybavení >pDRIVE< MX multi

Kromě měniče kmitočtu typu >pDRIVE< MX eco nebo 
>pDRIVE< MX pro a maticového ovládacího panelu 
obsahuje základní konfi gurace síťové pojistky, síťový 
vypínač, tlumivku pro potlačení vyšších harmonických 
kmitočtů a příslušné připojovací svorky.

Rozšířený rozsah dodávky

Modulární montážní systém poskytuje mnoho doplňků, 
které lze vybrat dle potřeby. Mezi ně patří doplňky pro 
silovou část, různé doplňky pro řízení, ochranu a také 
ohřev a osvětlení skříně, dále přídavné svorky pro klido-
vý ohřev motoru nebo externí chlazení motoru.

Další doplňky:

� Síťový vypínač
� Síťový stykač
� Výstupní motorový fi ltr
� Brzdná jednotka
� Ukazatel síťového proudu a napětí
� Stropní kabelový vstup
� Transformátor ovládacího napětí
� Zdroj pomocného ovládacího napětí
� Ovladače nouzového vypnutí / nouzového 

zastavení

� Označení a číslování svorek
� Moduly průmyslových sběrnic
� Karty zpětné vazby pro připojení snímače 

otáček
� PTC termistorové relé
� Pt 100 vyhodnocovací jednotka
� Uzamykatelný přepínač s klíčem
� Klimatizace
� Podstavec skříně 200 mm



Inovované možnosti ovládání

Již samotné základní provedení měničů >pDRIVE< 
MX obsahuje volně programovatelné komparátory, 
logické moduly a časové moduly pro ekonomické 
řešení úloh řízení pohonu.
Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco a pro stan-
dardně nabízejí možnost připojení na průmyslovou 
sběrnici Modbus a CANopen. Připojení na Profi bus 
DP s profi lem Profi drive jsou dostupná prostřed-
nictvím přídavné vestavné karty.
Snadné oživení >pDRIVE< MX není omezeno jen 
mechanickým zapojením, ale zahrnuje také auto-
matickou aktivaci a zobrazení příslušných parame-
trů.

Doplňkové karty:

� Pro analogové a digitální vstupy a výstupy
� Profi bus DP s vestavěnými diagnostickými 

LED indikátory
� Pro zpětnou vazbu se snímačem otáček 

(encoder)

PC program Matrix 3

Užitečný a výkonný PC program Matrix 3 rozšířil ješ-
tě více snadnost použití řady produktů >pDRIVE< 
MX eco a MX pro.
Program je založen na známém uživatelském 
rozhraní Windows a osvědčené maticové fi lozofi i 
ovládání a nabízí mnoho nástrojů, které významně 
zkracují dobu uvedení do provozu a umožňují bez-
pečnou archivaci nastavení zařízení.

Základní funkce:

� Offl ine konfi gurace zařízení během fáze pro-
jektování
� Online upload (načtení) a download (stažení) 

parametrů při instalaci
� Online parametrizace během uvádění do pro-

vozu
� Online vizualizace výkonových parametrů a 

trasování řídicích signálů a povelů
� Offl ine vyhodnocování záznamu průběhu hod-

not a měření údajů
� Offl ine archivace všech dat pohonu
� Vzdálený přístup přes modem nebo Ethernet 

pro diagnostiku a monitorování

� >pDRIVE< MX



� >pDRIVE< Systémová řešení

Individuální řešení pro všechny oblasti použití

Rozsáhlá nabídka služeb

Jsme Vám k službám, ať už jde o krátký telefonický dotaz, analýzu situace na místě nebo vývoj řešení celé-
ho systému:
� Výběr měničů a doplňků
� Měniče v rozvaděčových skříních; fl exibilní a přitom standardizované (homologované)
� Kompletní dodávka: transformátor – měnič – (transformátor) – motor
� Kabeláž, instalace a uvedení do provozu

Vysoce výkonné pohony

Nabízíme jednu velmi úspěšnou sérii skříňových 
zařízení pro síťové napětí 690 V. Systém >pDRIVE< 
MX top je mimořádně vhodný pro bezproblémové 
použití ve výkonnostních rozsazích až do 1,5 MW. 
Optimální řídící parametry je možné snadno na sta-
vit zadáním provozních dat uvedených na výrob-
ním štítku a automatickým naladěním motoru v kli-
dovém stavu (autotuning). Řada doplňků umožňuje 
přizpůsobit toto velmi robustní skříňové zařízení tak, 
aby vyhovovalo specifi ckým požadavkům pro kon-
krétní pohon.

Vodou chlazené pohony

Vodou chlazené měniče kmitočtu jsou zajímavou 
alternativou v případech, kdy měniče musí praco-
vat v omezeném prostoru, v kompaktně konstru-
ovaném stroji nebo v nepříznivém prostředí. Tím 
provedením lze zaručit maximální provozuschop-
nost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Do skří-
ně je možné v případě potřeby zabudovat tepel-
ný výměník voda-voda nebo vzduch-voda. Hlavní 
oblasti aplikací takových pohonů jsou v důlním a 
strojírenském průmyslu.

>pDRIVE< MX top
pro síťové napětí 
690 V v rozsahu 
160…1500 kW

>pDRIVE< MX plus-hydro
pro síťové napětí 400...500 V
v rozsahu 90…630 kW
>pDRIVE< MX top-hydro
pro síťové napětí 690 V
v rozsahu 160…1500 kW



>pDRIVE<

Rekuperace energie do sítě

Zdvihací ústrojí, testovací zařízení, navíječky a 
další pohony, které často pracují v generátoric-
kém režimu, potřebují dobře fungující způsob, jak 
vracet regenerovanou energii zpět do sítě. Pomo-
cí >pDRIVE< LX pracují samostatné i skupinové 
pohony ve čtyřkvadrantovém režimu. Napájecí 
a rekuperační jednotka přenáší sinusový síťový 
proud. Je možné snadno nastavit jakoukoli hod-
notu cos(ϕ). To umožňuje používat >pDRIVE< LX 
plus pro kompenzaci jalového proudu v síťovém 
napájení.

Pohony pro vysokonapěťové elektromo-
tory

U aplikací s vyššími výkony se v mnoha případech 
osvědčilo použití nízkonapěťových měničů se zvy-
šovacími transformátory a stávajícími vysokona-
pěťovými elektromotory. Tyto velmi ekonomicky 
výhodné alternativy jsou vhodné jak pro stávající, 
tak pro nově instalovaná zařízení.
Řada námi nabízených produktů obsahuje měniče 
kmitočtu se sinusovými motorovými fi ltry a zvyšo-
vacími/snižovacími transformátory, volitelně také 
ve skříňovém provedení.

>pDRIVE< LX plus
napájecí a rekuperační jednotka
pro >pDRIVE< MX eco a pro
pro síťové napětí 400 až 440 V
v rozsahu 26…675 kVA

>pDRIVE< MX pro
a transformátory
pro motorové napětí 1 až 6,6 kV
(nebo síťové a motorové napětí)
v rozsahu výkonu 200…800 kW



Varianty provedení motoru:

Počet pólů 2, 4, 6, 8, 4/2, 4/6, 4/8 pólů
Napětí 3-fázové 218…277 V, 380…480 V, 500 V, 655…725 V a speciální napětí
Velikosti B3, B5, B35, B14 (malá/velká), B34
Rozsah výkonu/Osová výška Lehká slitina: osová výška 56 až 160 mm

Litina: osová výška 160 až 500 mm

Základní vybavení Vestavené PTC termistory, mazání, jednostranně izolované ložisko (odpovídající veli-
kosti)

Speciální konstrukce Zesílené ložisko, rozšířené prostředky pro monitorování, různé barvy, zvýšená ochra-
na proti povětrnostním vlivům, montáž snímače otáček, cizí chlazení,

Standardy CE

� >pDRIVE< EM elektromotory

>pDRIVE< elektromotory a měniče kmitočtu:
výkonná kombinace

Technologie a kvalita průmyslových elektromotorů 
na nízké napětí >pDRIVE< EM vychází z tradičních 
nízkonapěťových asynchronních elektromotorů 
ELIN. Následný vývoj udělal ze špičkových motorů 
>pDRIVE< EM spolehlivého partnera pro průmysl 
a podnikání.

Motor >pDRIVE< EM nabízí:

� Krátké dodací lhůty díky dokonale řízenému 
skladovému hospodářství
� Mnoho modelů a rozsahů napětí
� Přizpůsobení vašim požadavkům během 

několika málo dnů
� Atraktivní poměr cena/výkon
� Známou značku jako záruku vysoké spolehli-

vosti 

Všechny nabízené elektromotory vyhovují při-
nejmenším podmínkám energetické účinnosti 
EFF2 a významně proto přispívají k úsporám ener-
gie a snížení provozních nákladů. Další možnosti 
úspor představuje jejich spojení s měniči kmitočtu 
>pDRIVE< MX: regulované pohony spotřebují až 
o 50 % méně energie a proto pomáhají šetřit jak 
životní prostředí, tak celkové provozní náklady.

Typické aplikace:

� Motory >pDRIVE< EM a měniče kmitočtu 
>pDRIVE< MX eco: 

 pohony čerpadel a ventilátorů pro vytápění, 
vzduchotechniku, klimatizace a průmyslové 
využití, kompresory a míchadla v průmyslo-
vých a komunálních aplikacích
� Elektromotory >pDRIVE< EM a měniče kmito-

čtu >pDRIVE< MX pro: 
 brousicí a vstřikovací stroje ve strojírenství, 

pohony jeřábů a drtičů v těžkém průmyslu



� >pDRIVE< Školení a servis

Nejvyšší standardy školení 
a služeb

Díky souhře odborníků z vývoje, prodeje, služeb a 
řízení výroby jsme schopni nabídnout také velmi 
vysokou kvalitu služeb. Léta mezinárodních zku-
šeností a špičkové odborné znalosti jim umožňují 
předávat jejich poznatky rychle a účinně ostatním.

Školení o produktech, údržbě 
a opravách

Interní školení a také školení pro koncové zákaz-
níky jsou prováděna jak u nás, tak na pracovištích 
výrobce zkušenými specialisty s přímým přístupem 
k informačním zdrojům. Moderní školicí místnost 
ve výrobním závodě a účelné vybavení pro výuku 
jsou účastníkům kdykoli k dispozici.

Technická podpora

Nabízíme kvalifi kovanou podporu pro technické 
dotazy týkající se námi nabízených produktů a 
služeb. Tato podpora sahá od telefonických kon-
zultací přes podrobnou dokumentaci až po servis 
na dálku přes přímé dálkové připojení k pohonu.

Uvedení do provozu a servis u zákazníka

Naši specialisté využívají svých rozsáhlých znalostí 
produktů a aplikací z různých průmyslových oborů 
pro úspěšné zprovoznění zařízení a rychlé řešení 
všech závad.



Vestavná zařízení
Síťové napětí 3fázové 380…480 V –15/+10%; 50/60 Hz ±5%
Maximální proud 120% po 60 sekund s odstupem 10 minut, 135% po 2 sekundy
Provozní teplota –10…+50 °C (+45 °C od 110 kW), až do +60 °C se sníženým výkonem
>pDRIVE< Výkon motoru Výstupní proud Rozměry š x v x h
MX eco 4V0.75 0,75 kW 2,3 A 130 x 230 x 175 mm
MX eco 4V1.5 1,5 kW 4,1 A 130 x 230 x 175 mm
MX eco 4V2.2 2,2 kW 5,8 A 130 x 230 x 175 mm
MX eco 4V3.0 3,0 kW 7,8 A 155 x 260 x 187 mm
MX eco 4V4.0 4,0 kW 10,5 A 155 x 260 x 187 mm
MX eco 4V5.5 5,5 kW 14,3 A 175 x 295 x 187 mm
MX eco 4V7.5 7,5 kW 17,6 A 175 x 295 x 187 mm
MX eco 4V11 11 kW 27,7 A 210 x 295 x 213 mm
MX eco 4V15 15 kW 33 A 230 x 400 x 213 mm
MX eco 4V18 18,5 kW 41 A 230 x 400 x 213 mm
MX eco 4V22 22 kW 48 A 240 x 420 x 236 mm
MX eco 4V30 30 kW 66 A 240 x 550 x 266 mm
MX eco 4V37 37 kW 79 A 240 x 550 x 266 mm
MX eco 4V45 45 kW 94 A 320 x 630 x 290 mm
MX eco 4V55 55 kW 116 A 320 x 630 x 290 mm
MX eco 4V75 75 kW 160 A 320 x 630 x 290 mm
MX eco 4V90 90 kW 179 A 310 x 680 x 377 mm
MX eco 4V110 110 kW 215 A 310 x 680 x 377 mm
MX eco 4V132 132 kW 259 A 350 x 782 x 377 mm
MX eco 4V160 160 kW 314 A 330 x 950 x 377 mm
MX eco 4V200 200 kW 387 A 430 x 950 x 377 mm
MX eco 4V250 250 kW 481 A 585 x 950 x 377 mm
MX eco 4V315 315 kW 616 A 585 x 950 x 377 mm
MX eco 4V355 355 kW 671 A 880 x 1150 x 377 mm
MX eco 4V400 400 kW 759 A 880 x 1150 x 377 mm
MX eco 4V500 500 kW 941 A 880 x 1150 x 377 mm
MX eco 4V630 630 kW 1188 A 1110 x 1150 x 377 mm

Skříňová zařízení
Síťové napětí 3fázové 380...415 V –15/+10%; 50 Hz ±5%
Rozměry IP23 „Standardní“: Hloubka skříně: 600 mm; Výška skříně: 2155 mm

IP54 „Kompaktní“: Hloubka skříně: 600 mm; Výška skříně: 2260 mm
IP54 „Robustní“: Hloubka skříně: 600 mm; Výška skříně: 2355 mm

Okolní teplota 0… +40 °C, až do 50 °C se sníženým výkonem

>pDRIVE<
Výkon motoru

při 400 V
Výstupní proud

při 400 V

Šířka skříně
IP23

Standardní
IP54

Kompaktní
IP 54

Robustní
MX multi-eco 4V22-S 22 kW 48 A 600 mm 600 mm –
MX multi-eco 4V30-S 30 kW 66 A 600 mm 600 mm –
MX multi-eco 4V37-S 37 kW 79 A 600 mm 600 mm –
MX multi-eco 4V45-S 45 kW 94 A 600 mm 600 mm –
MX multi-eco 4V55-S 55 kW 116 A 600 mm 600 mm –
MX multi-eco 4V75-S 75 kW 160 A 600 mm 600 mm –
MX multi-eco 4V90-S 90 kW 179 A 600 mm 600 mm 600 mm
MX multi-eco 4V110-S 110 kW 215 A 600 mm 600 mm 600 mm
MX multi-eco 4V132-S 132 kW 259 A 600 mm 600 mm 600 mm
MX multi-eco 4V160-S 160 kW 314 A 600 mm 600 mm 600 mm
MX multi-eco 4V200-S 200 kW 387 A 600 mm 600 mm 600 mm
MX multi-eco 4V250-S 250 kW 481 A 800 mm 800 mm 800 mm
MX multi-eco 4V315-S 315 kW 616 A 800 mm 800 mm 800 mm
MX multi-eco 4V355-S 355 kW 671 A 1000 mm 1000 mm 1400 mm
MX multi-eco 4V400-S 400 kW 759 A 1000 mm 1000 mm 1400 mm
MX multi-eco 4V500-S 500 kW 941 A 1000 mm 1000 mm 1400 mm
MX multi-eco 4V630-S 630 kW 1188 A 1200 mm 1200 mm 1600 mm

� >pDRIVE< MX eco 4V



Vestavná zařízení
Síťové napětí 3fázové 380…480 V –15/+10%; 50/60 Hz ±5%
Maximální proud P1: 150% po 60 sekund s odstupem 10 minut, 165% po 2 sekundy

P2: 120% po 60 sekund s odstupem 10 minut, 135% po 2 sekundy

Provozní teplota Výkon P1: –10 … +50 °C, až do 60 °C se sníženým výkonem
Výkon P2: –10 … +45 °C, až do 60 °C se sníženým výkonem

>pDRIVE<
Výkon motoru 

P1/P2 při 400 V
Výstupní proud 

I1/I2 při 400 V
Rozměry 
š x v x h

MX pro 4V0.75 0,75 kW 2,3 A 130 x 230 x 175 mm
MX pro 4V1.5 1,5 kW 4,1 A 130 x 230 x 175 mm
MX pro 4V2.2 2,2 kW 5,8 A 130 x 230 x 175 mm
MX pro 4V3.0 3,0 kW 7,8 A 155 x 260 x 187 mm
MX pro 4V4.0 4,0 kW 10,5 A 155 x 260 x 187 mm
MX pro 4V5.5 5,5 kW 14,3 A 175 x 295 x 187 mm
MX pro 4V7.5 7,5 kW 17,6 A 175 x 295 x 187 mm
MX pro 4V11 11 kW 27,7 A 210 x 295 x 213 mm
MX pro 4V15 15 kW 33 A 230 x 400 x 213 mm
MX pro 4V18 18,5 kW 41 A 230 x 400 x 213 mm
MX pro 4V22 22 kW 48 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 4V30 30 kW 66 A 240 x 550 x 266 mm
MX pro 4V37 37 kW 79 A 240 x 550 x 266 mm
MX pro 4V45 45 kW 94 A 320 x 630 x 290 mm
MX pro 4V55 55 kW 116 A 320 x 630 x 290 mm
MX pro 4V75 75 kW 160 A 320 x 630 x 290 mm
MX pro 4V90/110 90/110 kW 179/215 A 310 x 680 x 377 mm
MX pro 4V110/132 110/132 kW 215/259 A 350 x 782 x 377 mm
MX pro 4V132/160 132/160 kW 259/314 A 330 x 950 x 377 mm
MX pro 4V160/200 160/200 kW 314/387 A 430 x 950 x 377 mm
MX pro 4V200/250 200/250 kW 387/481 A 585 x 950 x 377 mm
MX pro 4V250/315 250/315 kW 481/616 A 585 x 950 x 377 mm
MX pro 4V315/400 315/400 kW 616/759 A 880 x 1150 x 377 mm
MX pro 4V400/500 400/500 kW 759/941 A 880 x 1150 x 377 mm
MX pro 4V500/630 500/630 kW 941/1188 A 1110 x 1150 x 377 mm

Skříňová zařízení
Síťové napětí 3fázové 380...415 V –15/+10%; 50 Hz ±5%
Rozměry IP23 „Standardní“: Hloubka skříně: 600 mm; Výška skříně: 2155 mm 

IP54 „Kompaktní“: Hloubka skříně: 600 mm; Výška skříně: 2260 mm
IP54 „Robustní“: Hloubka skříně: 600 mm; Výška skříně: 2355 mm

Okolní teplota 0… +40 °C, až do 50 °C se sníženým výkonem

>pDRIVE<
Výkon motoru

P1/P2 při 400 V
Výstupní proud 

I1/I2 při 400 V

Šířka skříně

Standardní
IP54 

Kompaktní
IP54

Robustní
MX multi-pro 4V22-S 22 kW 48 A 600 mm 600 mm –
MX multi-pro 4V30-S 30 kW 66 A 600 mm 600 mm –
MX multi-pro 4V37-S 37 kW 79 A 600 mm 600 mm –
MX multi-pro 4V45-S 45 kW 94 A 600 mm 600 mm –
MX multi-pro 4V55-S 55 kW 116 A 600 mm 600 mm –
MX multi-pro 4V75-S 75 kW 160 A 600 mm 600 mm –
MX multi-pro 4V90/110-S 90/110 kW 179/215 A 600 mm 600 mm 600 mm
MX multi-pro 4V110/132-S 110/132 kW 215/259 A 600 mm 600 mm 600 mm
MX multi-pro 4V132/160-S 132/160 kW 259/314 A 600 mm 600 mm 600 mm
MX multi-pro 4V160/200-S 160/200 kW 314/387 A 600 mm 600 mm 600 mm
MX multi-pro 4V200/250-S 200/250 kW 387/481 A 800 mm 800 mm 800 mm
MX multi-pro 4V250/315-S 250/315 kW 481/616 A 800 mm 800 mm 800 mm
MX multi-pro 4V315/400-S 315/400 kW 616/759 A 1000 mm 1000 mm 1400 mm
MX multi-pro 4V400/500-S 400/500 kW 759/941 A 1000 mm 1000 mm 1400 mm
MX multi-pro 4V500/630-S 500/630 kW 941/1188 A 1200 mm 1200 mm 1600 mm

� >pDRIVE< MX pro 4V



Vestavná zařízení
Síťové napětí 3fázové 500…690 V –15/+10%; 50/60 Hz ±5%
Maximální proud P1: 150% po 60 sekund s odstupem 10 minut, 165% po 2 sekundy 

P2: 120% po 60 sekund s odstupem 10 minut, 135% po 2 sekundy

Provozní teplota Výkon P1: –10 … +50 °C, až do 60 °C se sníženým výkonem 
Výkon P2: –10 … +45 °C, až do 60 °C se sníženým výkonem

>pDRIVE<
Výkon motoru

P1/P2 při 500 V
Výstupní proud

I1/I2 při 500 V
Rozměry 
š x v x h

MX pro 6V2.2/3.0 1,5/2,2 kW 3,2/4,5 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V3.0/4.0 2,2/3,0 kW 4,5/5,8 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V4.0/5.5 3,0/4,0 kW 5,8/7,5 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V5.5/7.5 4,0/5,5 kW 7,5/10 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V7.5/11 5,5/7,5 kW 10/13,5 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V11/15 7,5/11 kW 13,5/18,5 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V15/18 11/15 kW 18,5/24 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V18/22 15/18,5 kW 24/29 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V22/30 18,5/22 kW 29/35 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V30/37 22/30 kW 35/47 A 320 x 630 x 290 mm
MX pro 6V37/45 30/37 kW 47/59 A 320 x 630 x 290 mm
MX pro 6V45/55 37/45 kW 59/68 A 320 x 630 x 290 mm
MX pro 6V55/75 45/55 kW 68/85 A 320 x 630 x 290 mm
MX pro 6V75/90 55/75 kW 85/110 A 320 x 630 x 290 mm
MX pro 6V90/110 75/90 kW 110/136 A 330 x 950 x 377 mm
MX pro 6V110/132 90/104 kW 136/165 A 330 x 950 x 377 mm
MX pro 6V132/160 110/132 kW 165/200 A 330 x 950 x 377 mm
MX pro 6V160/200 132/160 kW 200/240 A 330 x 950 x 377 mm
MX pro 6V200/250 160/200 kW 240/312 A 585 x 950 x 377 mm
MX pro 6V250/315 200/250 kW 312/390 A 585 x 950 x 377 mm
MX pro 6V315/400 250/315 kW 390/462 A 585 x 950 x 377 mm
MX pro 6V400/500 315/400 kW 462/590 A 1110 x 1150 x 377 mm
MX pro 6V500/630 400/500 kW 590/740 A 1110 x 1150 x 377 mm
MX pro 6V630/800 500/630 kW 740/900 A 1110 x 1150 x 377 mm

Skříňová zařízení
Síťové napětí 3fázové 500 V –15/+10%; 50 Hz ±5%
Rozměry IP23 „Standardní“: Hloubka skříně: 600 mm; Výška skříně: 2155 mm 

IP54 „Kompaktní“: Hloubka skříně: 600 mm; Výška skříně: 2260 mm

Okolní teplota 0… +40 °C, až do 50 °C se sníženým výkonem

>pDRIVE<
Výkon motoru

P1/P2 při 500 V
Výstupní proud 

I1/I2 při 500 V

Šířka skříně
IP23 

Standardní
IP54 

Kompaktní
MX multi-pro 5V18/22-S 18,5/22 kW 29/35 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro5V22/30-S 22/30 kW 35/47 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 5V30/37-S 30/37 kW 47/59 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 5V37/45-S 37/45 kW 59/68 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 5V45/55-S 45/55 kW 68/85 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 5V55/75-S 55/75 kW 85/110 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 5V75/90-S 75/90 kW 110/136 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 5V90/110-S 90/104 kW 136/165 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 5V110/132-S 110/132 kW 165/200 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 5V132/160-S 132/160 kW 200/240 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 5V160/200-S 160/200 kW 240/312 A 800 mm 800 mm
MX multi-pro 5V200/250-S 200/250 kW 312/390 A 800 mm 800 mm
MX multi-pro 5V250/315-S 250/315 kW 390/462 A 800 mm 800 mm
MX multi-pro 5V315/400-S 315/400 kW 462/590 A 1200 mm 1200 mm
MX multi-pro 5V400/500-S 400/500 kW 590/740 A 1200 mm 1200 mm
MX multi-pro 5V500/630-S 500/630 kW 740/900 A 1200 mm 1200 mm

� >pDRIVE< MX pro 5/6V 500V



Vestavná zařízení
Síťové napětí 3fázové 500…690 V –15/+10%; 50/60 Hz ±5%
Maximální proud P1: 150% po 60 sekund s odstupem 10 minut, 165% po 2 sekundy 

P2: 120% po 60 sekund s odstupem 10 minut, 135% po 2 sekundy

Provozní teplota Výkon P1: –10 … +50 °C, až do 60 °C se sníženým výkonem 
Výkon P2: –10 … +45 °C, až do 60 °C se sníženým výkonem

>pDRIVE<
Výkon motoru

P1/P2 při 690 V
Výstupní proud

I1/I2 při 690 V
Rozměry 
š x v x h

MX pro 6V2.2/3.0 2,2/3,0 kW 4,0/4,5 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V3.0/4.0 3,0/4,0 kW 4,5/5,5 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V4.0/5.5 4,0/5,5 kW 5,5/7,5 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V5.5/7.5 5,5/7,5 kW 7,5/10 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V7.5/11 7,5/11 kW 10/13,5 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V11/15 11/15 kW 13,5/18.5 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V15/18 15/18,5 kW 18,5/24 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V18/22 18,5/22 kW 24/27 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V22/30 22/30 kW 27/35 A 240 x 420 x 236 mm
MX pro 6V30/37 30/37 kW 35/43 A 320 x 630 x 290 mm
MX pro 6V37/45 37/45 kW 43/54 A 320 x 630 x 290 mm
MX pro 6V45/55 45/55 kW 54/62 A 320 x 630 x 290 mm
MX pro 6V55/75 55/75 kW 62/84 A 320 x 630 x 290 mm
MX pro 6V75/90 75/90 kW 84/104 A 320 x 630 x 290 mm
MX pro 6V90/110 90/110 kW 104/125 A 330 x 950 x 377 mm
MX pro 6V110/132 110/132 kW 125/150 A 330 x 950 x 377 mm
MX pro 6V132/160 132/160 kW 150/180 A 330 x 950 x 377 mm
MX pro 6V160/200 160/200 kW 180/220 A 330 x 950 x 377 mm
MX pro 6V200/250 200/250 kW 220/290 A 585 x 950 x 377 mm
MX pro 6V250/315 250/315 kW 290/355 A 585 x 950 x 377 mm
MX pro 6V315/400 315/400 kW 355/420 A 585 x 950 x 377 mm
MX pro 6V400/500 400/500 kW 420/543 A 1110 x 1150 x 377 mm
MX pro 6V500/630 500/630 kW 543/675 A 1110 x 1150 x 377 mm
MX pro 6V630/800 630/800 kW 675/840 A 1110 x 1150 x 377 mm

Skříňová zařízení
Síťové napětí 3fázové 690 V –15/+10%; 50 Hz ±5%
Rozměry IP23 „Standardní“: Hloubka skříně: 600 mm; Výška skříně: 2155 mm 

IP54 „Kompaktní“: Hloubka skříně: 600 mm; Výška skříně: 2260 mm

Okolní teplota 0… +40 °C, až do 50 °C se sníženým výkonem

>pDRIVE<
Výkon motoru 

P1/P2 při 690 V
Výstupní proud 

I1/I2 při 690 V

Šířka skříně
IP23 

Standardní
IP54 

Kompaktní
MX multi-pro 6V22/30-S 22/30 kW 27/35 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 6V30/37-S 30/37 kW 35/43 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 6V37/45-S 37/45 kW 43/54 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 6V45/55-S 45/55 kW 54/62 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 6V55/75-S 55/75 kW 62/84 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 6V75/90-S 75/90 kW 84/104 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 6V90/110-S 90/110 kW 104/125 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 6V110/132-S 110/132 kW 125/150 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 6V132/160-S 132/160 kW 150/180 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 6V160/200-S 160/200 kW 180/220 A 600 mm 600 mm
MX multi-pro 6V200/250-S 200/250 kW 220/290 A 800 mm 800 mm
MX multi-pro 6V250/315-S 250/315 kW 290/355 A 800 mm 800 mm
MX multi-pro 6V315/400-S 315/400 kW 355/420 A 800 mm 800 mm
MX multi-pro 6V400/500-S 400/500 kW 420/543 A 1200 mm 1200 mm
MX multi-pro 6V500/630-S 500/630 kW 543/675 A 1200 mm 1200 mm
MX multi-pro 6V630/800-S 630/800 kW 675/840 A 1200 mm 1200 mm

� >pDRIVE< MX pro 6V 690V



� ENETEX-TEP = Technologie a Elektrické Pohony 

Firma ENETEX-TEP s. r. o. sídlí v Modřicích u Brna a byla založena v roce 2000. Od svého počátku nabízí svým zákazní-
kům v České republice i zahraničí kvalitní služby a dodávky v oblasti elektrických regulovaných pohonů, automatizační 
technice a projekční činnosti. Díky znalostem celé řady technologických procesů je fi rma schopna realizovat dodávky 
kompletních elektročástí do širokého spektra průmyslových odvětví. 

Na základě dlouholetých zkušeností mohou zaměstnanci fi rmy ENETEX-TEP s. r. o. nabízet zákazníkům komplexní řeše-
ní elektrických pohonů s ohledem na přání zákazníka s těsnou vazbou na řídicí systémy, a také s možností nadřazené 
vizualizace a přenosem zvolených dat po průmyslových sběrnicích.
V mnoha průmyslových oborech jsou aplikovány nejmodernější poznatky z uvedených oblastí a tak je možné zakázky 
provádět od základních konzultací, přes samotnou realizaci až po následný servis.

Základní zaměření fi rmy

� Elektrické pohony
� Průmyslová automatizace
� Projekce
� Řízení technologických procesů
� Servis

Elektrické pohony

Firma je obchodním partnerem rakouské fi rmy Schneider Electric Power Drives GmbH (dříve VA TECH ELIN EBG 
Elektronik GmbH) pro Českou republiku v oblasti elektrických regulovaných pohonů, především měničů kmitočtu pro 
asynchronní elektromotory řady >pDRIVE<. Výkonový rozsah dodávaných přístrojů začíná od 0,7 kW až 1 500 kW a 
zahrnuje napěťové řady od 3×400 V až do 3×690 V.

Od počátku roku 2007 byla v oblasti pohonářské techniky zahájena spolupráce s fi rmou TOSHIBA, tradičním dodava-
telem špičkové pohonářské techniky. V této oblasti nabízí fi rma pohony od 0,2 kW až do 30 kW, s napětím 1×230 až 
3×500V.

Průmyslová automatizace

V uvedené oblasti, kterou fi rma stále posiluje, byl na počátku zvolen stra-
tegický partner – fi rma SIEMENS AG. Široká nabídka hardware, stále se 
rozvíjející úroveň produktů a portfolio programů umožňuje splnit i ty nejná-
ročnější požadavky zákazníků na řízení technologických procesů. Rozsah 
činností v oblasti automatizační techniky začíná u zjištění aktuálních potřeb 
zákazníka a stavu technologie s následným návrhem koncepce řešení. Dal-
ším krokem je pak volba vhodné řady řídicího systému (SIMATIC S7-200 
až S7-400) a vytipování jednotlivých dílů s ohledem na potřeby procesu. 
Součástí dodávek jsou i operátorské panely standardní i dotykové („touch 
panely“).
Nedílnou součástí je také vizualizace procesu v programech WINCC a 
WINCC Flexible včetně dodávky potřebné výpočetní technicky (PC, moni-
tory, tiskárny). 

Projekce

Projekční práce jsou nedílnou součástí komplexních dodávek fi rmy ENETEX-TEP s. r. o. Protože ne všude je nutné, s ohle-
dem na potřeby technologie, nasazovat regulované pohony, dodáváme celé řadě zákazníků projektovou dokumentaci 
jako samostatný produkt. Zákazníci si poté zajišťují realizaci vlastními silami. Projektová dokumentace je dodávána v tiš-
těné i elektronické podobě a dle volby v AutoCAD 2007 LT nebo ELCAD 7.3.2.CZ v závislosti na volbě zákazníka.

Řízení technologických procesů

Dlouholeté zkušenosti zaměstnanců fi rmy ENETEX-TEP s. r. o. s přípravou 
a prováděním kompletních dodávek umožňují dodávky elektročástí různých 
technologických celků v mnoha oblastech průmyslu např.: 

� Průmysl stavebních hmot 
� Energetika 
� Vodárenství 
� Chemie 
� Ekologie, systémy čištění odpadních vzduchů a plynů

Výsledné dodávky jsou ve fi nále odzkoušeny a po proškolení obsluhy a uživatelů uvedeny do provozu. U většiny akcí je 
samozřejmostí i pravidelný servis a údržba dodaných zařízení.

ENETEX-TEP s. r. o. 
Brněnská 595, 664 42 Modřice
Tel. + 420 547 423 311, Fax. + 420 547 423 325
tep@enetex.cz; www.enetex-tep.cz


