
Nová generácia frekvenèných menièov PowerFlex, vyrábaná fir-
mou Allen-Bradley, pokrýva celý výkonový rad �tandardných apli-
kácií. Pre oblas� nízkeho napätia sú urèené menièe PowerFlex 70
a 700. Pre menej be�né aplikácie VN pohonov sú to menièe
PowerFlex 7000.

Menièe PowerFlex 70 a 700 roz�irujú, prípadne dopåòajú mo�-
nosti súèasných menièov. Medzi ich �tandardné vlastnosti patrí
tzv. funkcia �sensorless vector�, vïaka ktorej meniè dosahuje vy-
sokú presnos� nastavenia otáèok bez nutnosti fyzickej spätnej väz-
by. U/f skalárne riadenie je vhodné pre jednoduché aplikácie, ne-
nároèné na moment. Vïaka tranzistorom IGBT na výstupe sa
dosiahla vy��ia úèinnos� frekvenèného menièa, prièom do�lo tie�
k zní�eniu hluènosti i mechanickej rezonancie. Samozrejmos�ou je
nastavite¾ná výstupná frekvencia s mo�nos�ou troch zakázaných
pásiem kmitoètu a nastavite¾ná frekvencia PWM modulácie. Z ïal-
�ích funkcií treba spomenú� autoekonomizér, funkciu letmého
�tartu, pamä� chýb so záznamom èasov, nastavite¾ný re�tart meni-
èa po chybe, test points (priamy prístup k vnútorným premenným
menièa) atï. Brzdenie zá�a�e je mo�né realizova� jednosmerným
prúdom alebo pomocou vstavanej dynamickej brzdy. Tá, spolu so
zabudovaným sie�ovým odru�ovacím filtrom, zjednodu�uje a zlac-
òuje zapojenie menièa v rozvádzaèi. Menièe navy�e disponujú za-
budovanou elektronickou nadprúdovou ochranou motora, ktorá
neustále monitoruje stav menièa, zais�uje jeho plynulý chod a chrá-
ni motor pred po�kodením.

Pre rie�enie jednoduchých regulaèných alebo polohovacích apli-
kácií je výhodné namiesto externého regulátora vyu�i� zabudova-
ný regulátor PI.

Presnému a precíznemu riadeniu napomáha mo�nos� digitálneho
programovania. Menièe PowerFlex mô�u by� programované
buï miestne, z panela ovládacieho modulu, alebo cez sériové
komunikaèné rozhranie prostredníctvom PC. Pre on-line edi-
tovanie a monitorovanie parametrov je urèený funkèný sof-
tvér DriveExplorer�, DriveTools32� a nový softvér
DriveExecutive�.

Podstatné zmeny zaznamenal aj ovládací modul HIM
(Human Interface Module), ktorý obsluhe slú�i na jednoduché
nastavenie a ovládanie menièa. Modul sa ponúka v nieko¾kých vy-
hotoveniach a v�dy so �irokou viacjazyènou podporou. Priamo

v menu modulu si mô�e pou�ívate¾ vybra� zo siedmich svetových
jazykov (holandèina, angliètina, francúz�tina, talianèina, nemèina,
portugalèina a �panielèina). Vyhotovenie ovládacích panelov je
mo�né rozdeli� na dva hlavné druhy. Prvý z nich � LCD HIM zob-
razuje stavové hlásenie menièa na 7 riadkoch prostredníctvom 21
charakteristických a logicky usporiadaných okien. Druhým typom
je modul LED HIM s jednoriadkovým a �es�znakovým LED dis-
plejom. Je v�ak zachovaná mo�nos� pripojenia (cez prepájací ká-
bel) existujúcich komunikaèných modulov HIM frekvenèných me-
nièov firmy Allen-Bradley (1336 PLUS, 1336 PLUS II, 1336
IMPACT, 1336 FORCE).

Na pripojenie vonkaj�ích signálov disponuje meniè vstupno-vý-
stupnou (I/O) jednotkou programovate¾ných vstupov a výstupov,
u¾ahèujúce priame pripojenie pod¾a po�iadavky pou�ívate¾a. �tan-
dardne I/O jednotka obsahuje 6 logických vstupov, 2 reléové vý-
stupy, 2 analógové vstupy, 1 analógový výstup.

Pre logické vstupy je mo�né voli� úroveò 24 V DC a 115 V AC, ana-
lógové ovládanie re�pektuje �tandardný signál 0 � 10 V, 4 � 20 mA
alebo externý potenciometer.

Aby bolo mo�né meniè ovláda� a monitorova� bezprostredne z ria-
diaceho systému, disponuje PowerFlex ïal�ími mo�nos�ami ko-
munikácie. Priamo do menièa integrované moduly umo�òujú ko-
munikáciu po sieti Ethernet, DeviceNet, ControlNet, Universal
Remote I/O, RS 232/485, Profibus, Interbus-S, Modbus, Mod-
bus+. Naïalej sa v�ak zachováva kompatibilita so súèasnými mo-
dulmi SCANport.

Meniè kmitoètu PowerFlex 70

Frekvenèné menièe nového radu
PowerFlex 70 sú vyrábané vo výko-
novom rade od 0,37 kW do 15 kW a
pre napätie: 200 � 240 V, 380 � 480 V,
500 � 600 V. Meniè je navrhnutý tak,
aby uspokojil po�iadavky na jeho

vonkaj�ie rozmery, ako aj na jed-
noduchos� a spo¾ahlivos� v �iro-
kom spektre aplikácií. Ponúka sa
v �tyroch kon�trukèných ver-
ziách, v ka�dej s minimálnymi
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Renomovaný producent priemyselnej automatizácie, americká spoloènos� Rockwell Automation je
skúseným a známym výrobcom frekvenèných menièov. V minulom roku táto spoloènos� predstavila
svoj nový rad frekvenèných menièov PowerFlex, a práve im je venovaný nasledujúci príspevok.
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rozmermi. Hoci je výrobca americkou spoloènos�ou, návrh a uspo-
riadanie výkonových obvodov spåòa v�etky po�iadavky európ-
skych noriem.

Medzi ïal�ie doposia¾ nespomínané parametre PowerFlexu 70
patrí:
� Digitálne alebo analógové monitorovanie prevádzkových stavov

menièa, motora a chybových hlásení.
� Ovládací a programovací LCD alebo modul LED HIM modul

(Human Interface Module), ktoré sú odnímate¾né za chodu me-
nièa.

� Vynikajúce momentové vlastnosti a stabilita chodu motora pri
v�etkých rýchlostiach.

� Nastavite¾ná frekvencia PWM modulácie (2 � 10 kHz).
� Autotune (optimalizácia pohonu pod¾a motora a zá�a�e).
� Zmena rýchlosti motora pod¾a S-krivky.
� Volite¾ný rozsah kmitoètu v pásme 0 � 400 Hz.
� Ovládanie miestne alebo dia¾kovo � komunikácia po sériovej lin-

ke s riadiacim systémom.
� Nový komunikaèný �tandard DPI (Drive Peripheral Interface).

Nemenej zaujímavé je i rie�enie chladièa frekvenèného menièa,
umiestneného mimo rozvádzaèa. V tom prípade rozvádzaè nie je
menièom vyhrievaný, tak�e nie je potrebný prídavný ventilátor.
Tak sa �etrí nielen miesto v rozvádzaèi, ale i jeho celková cena.

Frekvenèné menièe PowerFlex 70 sú ideálnym rie�ením napríklad
na riadenie mechanických vý�ahov, prietokových èerpadiel, do-
pravníkov, odstrediviek, výrobných liniek a mno�stva ïal�ích apli-
kácií.

Meniè kmitoètu PowerFlex 700

Frekvenèný meniè PowerFlex 700 firmy Allen-Bradley je ïal�ím
èlenom typového radu PowerFlex. Vyniká jednoduchou obsluhou
a ovládaním a k jeho výhodám patrí kompatibilita a zhodnos�
ovládania a riadenia s menièmi radu PowerFlex 70. Výkonový rad

tohto menièa zaèína na 0,37 kW
a konèí na 110 kW pre napätie

200 � 240 V, 380 � 480 V,
500 � 600 V.

PowerFlex 700 má navy�e aj
funkciu �flux vector�, ktorá je
vyu�ite¾ná v �irokom rozsahu
aplikácií, má mo�nos� zmeny
rýchlosti motora pod¾a S-kriv-
ky, disponuje detekciou výpad-
ku siete a indikáciou straty zá�a-

�e. Okrem toho má pamä�ový rad
ôsmich posledných �alarmových� udalostí, pamä�

pre 3 sady parametrov nastavite¾ných pod¾a konkrétnej aplikácie,
mo�nosti pre logické vstupy zvoli� úroveò 24 V DC a 115 V AC.
Meniè je mo�né doda� i v podobe DC BUS version, ktorá umo�òu-
je zapojenie menièa na jeho jednosmerný obvod, �tandardne od-
ru�ovacím �FERIT� (Common Mode Core) na výstupe menièa.
Zaujímavá je i kon�trukèná realizácia menièa umo�òujúca jeho
�tesnú� montá�, s vylúèením vetracej medzery pri in�talácii viace-
rých menièov. Tým sa podstatným spôsobom minimalizuje in�ta-
laèná plocha.

Menièe majú mno�stvo ochrán, samozrejmos�ou je ochrana pre-
pätia, podpätia atï., okrem toho poskytujú inteligentnú elektronic-
kú monitorovaciu èinnos� menièa, aktívny tepelný mana�ér, ktorý
menièu umo�òuje reagova� na chybu pre�a�enia a zabráni� tým je-
ho prehriatiu a po�kodeniu.

�tandardné menièe NN patria dnes medzi be�né produkty, vyrá-
bané mno�stvom spoloèností na celom svete. Naproti tomu VN
menièe frekvencie patria k �hi-tech� zariadeniam s obmedzeným
mno�stvom výrobcov. Jedným z nich je i spoloènos� Allen-Bradley,
súèas� Rockwell Automation.

VN meniè kmitoètu PowerFlex 7000

Nový rad VN menièov radu PowerFlex 7000 sa vyrába pre výkony
373 a� 6340 kW pre 2,4 kV, 3,3 kV, 4,16 kV a 6,6 kV. Ich nespornou

výhodou je jednoduché pou�itie, vysoká spo-
¾ahlivos� a nízka celková cena. Kompaktné
modulové vyhotovenie podèiarkuje jedineèný
dizajn a výnimoèné vlastnosti VN menièov ra-
du PowerFlex 7000. VN menièe radu Power-
Flex 7000 majú novú technológiu výkonových
polovodièových súèiastok SGCT (Symmetri-

cal Gate Commutated Thyristor), vïaka ktorým do-
�lo k zní�eniu strát vznikajúcich spínaním a ktoré zároveò zvy�ujú
spo¾ahlivos� celého zariadenia.

Frekvenèný meniè Allen-Bradley radu PowerFlex 7000 je princi-
piálne prúdový striedaè s pulzne �írkovou moduláciou výstupného
prúdu. Obsahuje dva riadené mostíky:
� 18-pulzný (alebo (6)*) tyristorový usmeròovaè s vonkaj�ou (pri-

rodzenou) komutáciou, s mo�nos�ou chodu menièa v moto-
rickom a brzdnom re�ime s rekuperáciou do napájacej siete.
�tandardne sa tie� ponúka vyhotovenie s plne riadeným usmer-
òovaèom PWM modulácie (prúdový striedaè s pulzno-�írkovou
moduláciou. Jeho vyhotovenie je identické ako pri invertore,
ktorý je opísaný v ïal�om odstavci).

� Plne riadený striedaè (invertor) osadený tyristormi (SGCT,
Symmetrical Gate Commutated Thyristors) pre generovanie na-
pájania motora s nízkym obsahom harmonických.

*) Vo¾ba medzi 6 alebo 18-pulzným usmeròovaèom, ovplyvòujúcim
úroveò vy��ích harmonických, emitovaných menièom do siete,
závisí od konkrétnej aplikácie. 6-pulzný usmeròovaè, doplnený
filtrom vy��ích harmonických, je vhodný do aplikácií, ktoré
predstavujú malé percento z celkového in�talovaného výkonu
technológie. Naproti tomu 18-pulzný usmeròovaè (doplnený
vstupným transformátorom) sám osebe spåòa po�iadavky nor-
my IEEE 519-1992, tak�e sa dá sa aplikova� kdeko¾vek.

Bloky výkonových modulov v usmeròovaèi a striedaèi zni�ujú
montá�ne èasy a umo�òujú ¾ahký prístup k hlavným výkonovým
komponentom a ich rýchlu výmenu. Medzi výhody patrí zjedno-
du�enie alebo vylúèenie tlmiacich komponentov, zní�enie poètu
komponentov, a tým aj zvý�ená spo¾ahlivos� a zní�ená cena i ve¾-
kos�.

Medzi �tandardné vlastnosti tohto VN menièa patrí riadiaca metó-
da Sensorless Direct Vector Control (Full Vector Control Optio-
nal), vstupná ochrana (Metal Oxid Varistory), riadenie synchrón-
nych i asynchrónnych motorov, autotuning, sprievodca spustením,
�tvorkvadrantové vyhotovenie, rekuperácia energie do napájacej
siete pri brzdení zá�a�e s ve¾kým momentom zotrvaènosti atï.
Zabudovaný sínusový filter na strane výstupu vyhladzuje priebeh
napätia a prúdu motora pre plný rozsah otáèok a zá�a�e.
Harmonické skreslenie výstupného napätia predstavuje typické
3 %, v najhor�om prípade menej ako 5 % (spåòa IEEE 519-1992).
Preto sa dá pou�i� �tandardný motor bez redukcie výkonu a ohro-
zenia kvality izolácie motora a kábla, spôsobenej vysokým pome-
rom du/dt, di/dt. Inými slovami, takmer sínusový priebeh U, I,
v celom rozsahu otáèok a zá�a�e, má za následok to, �e nie je po-
�adovaný motor so �peciálnou izoláciou. Meniè je preto ideálny
pre retrofit aplikácie, kde nie je nutná výmena motora alebo kábla
(Ten navy�e mô�e ma� temer neobmedzenú då�ku. Existuje apli-
kácia a� s 15-km vzdialenos�ou pohon � meniè.).

Pre zaistenie maximálne úrovne bezpeènosti a �umovej imunity sú
riadiace a výkonové obvody oddelené optickými káblami.

Riadiace obvody mô�u by� k menièu pripojené pomocou analógo-
vých vstupov (1 izolovaný a 3 neizolované), analógových výstupov
(1 izolovaný a 7 neizolovaných), 24 logických vstupov a 24 logic-
kých výstupov. Na pripojenie riadiaceho systému je mo�né vyu�i�
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�irokú �kálu komunikaèných rozhraní (RS 232, Universal Remote
I/O, DeviceNet, ControlNet, Modbus, Modbus+, Ethernet).

Pre manuálne nastavenie a ovládanie je urèený zabudovaný LCD
panel (PanelView 550). Displej, rozdelený do 16 riadkov po 40 pís-
menách, umo�òuje jednoduché nastavenie v�etkých parametrov,
monitorovanie menièa a vyh¾adávanie porúch.

Menièe frekvencie PowerFlex 7000 sú ideálne do v�etkých VN
aplikácií, kde je potrebné regulova� otáèky pohonu, jeho výkon
a pod. Zvlá�� v dne�nej dobe, keï cena elektrickej energie stúpa,
sa tieto aplikácie stávajú stále atraktívnej�ími. Návratnos� takýchto
investícií sa skracuje, a tým sa stávajú stále zaujímavej�ími.

Frekvenèný meniè radu PowerFlex 4

Rodina frekvenèných menièov Po-
werFlexTM ïalej roz�iruje svoj
rad v podobe malého, kompakt-
ného frekvenèného menièa Po-
werFlex 4, urèeného pre apliká-
cie od 0,2 do 3,7 kW, pre napätie
230 V a 480 V. PowerFlex 4 sa vy-
rába v krytí IP 20, s mo�nos�ou
montá�e na panel alebo DIN
li�tu.

Jednou z hlavných predností je
kon�trukèné vyhotovenie tohto
menièa, ktoré umo�òuje ¾ahký

prístup ku v�etkým svorkovniciam, ale
najmä mo�nos� �tesnej� montá�e s vylúèením vetracej medzery pri
in�talácii viacerých menièov. Tým sa podstatným spôsobom mini-
malizuje in�talaèná plocha. Návrh a usporiadanie výkonových
obvodov spåòa v�etky po�iadavky európskych noriem.

PowerFlex 4 disponuje intuitívnym
ovládacím panelom s dotykovou kláves-
nicou, s potenciometrom a LED disple-
jom, zabudovaným priamo v menièi.
Programovate¾né parametre umo�òujú
jednoduché nastavenie menièa, funkciu
�quick start�, ktorá umo�òuje nastave-
nie parametrov pre rýchly a ¾ahký �tart
menièa. Na úèely ïal�ej komunikácie
a pre ¾ahké nastavovanie i programova-
nie menièa pomocou programu Drive-
Explorer� a DriveExecutive�, je meniè vybavený vnútornou ko-
munikáciou RS 485, èo umo�òuje napríklad i komunikáciu po linke
Modbus RTU.

Je vhodný na pou�itie v �irokom rozsahu aplikácií, ako sú naprí-
klad ventilátory, èerpadlá, dopravníky a pod.

Mo�no oèakáva�, �e po uvedení na èeský trh budú menièe
PowerFlex 4 vïaka svojim prednostiam patri� medzi èasté prvky
pou�ívané v �irokom spektre aplikácií.
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