
Vývoj v oblasti výkonovej a riadiacej elektroniky ponúka stále
�ir�ie mo�nosti aplikácií a softvérových vlastností menièov.
Schopnos� ponúknu� produkty na najvy��ej technickej úrovni bola
jednou z primárnych dôvodov rozhodnutia o inovácii �tandard-
ných menièov. �tvrtá generácia �tandardných menièov MICRO-
MASTER predstavuje dokonalý príklad zmyslu inovácie.

Kompaktné menièe MICROMASTER 4. generácie sú jednoduché
pre obsluhu a svojimi rozmermi sú vhodné na zabudovanie do mi-
nimálnych priestorov. Menièe sú prispôsobené �irokému vyu�itiu
v rôznych priemyselných odvetviach, ako je napr. potravinárska
a v�eobecná obalová technika, systémy dopravných pásov, klima-
tizaèné a vetracie systémy apod. Uplatnia sa takmer v�ade, od zá-
kladných modelov pre jednoduché aplikácie, a� po vysokovýkon-
né, vektorovo regulované varianty s mo�nos�ou pripojenia snímaèa
pre nároèné aplikácie. Oporným bodom menièov je vysoká tech-
nická spo¾ahlivos� kombinovaná so �irokou funkcionalitou.

MICROMASTER 420

Je to prvá produktová skupina zo 4. ge-
nerácie �tandardných menièov Siemens.
Tieto univerzálne frekvenèné menièe sú
vyrábané vo výkonovom rozsahu od 120 W
do 11 kW pre jednofázové, pre 230 V aj
trojfázové, 400 V napájanie, a to v troch
ve¾kostných skupinách (A, B, C).

Menièe ponúkajú celý rad vlastností, kto-
ré v tejto triede menièov nie sú �tandard-
né:
� Regulácia FCC (flux � current control)

na optimalizáciu aktuálneho napätia motora pri rôznych frek-
venciách a rôznych zá�a�ových podmienkach. Vytvára to najlep-
�iu odolnos� proti zastaveniu pohonu pri krátkodobých nepriaz-
nivých zá�a�ových podmienkach a zabezpeèuje potrebný
moment popri minimalizovaní zahriatia motora.

� Kompenzácia sklzu pri kon�tantnej rýchlosti motora pri zmene
zá�a�ového momentu.

� Funkcia �letmý �tart� umo�òuje znovupripojenie menièa k be-
�iacemu motoru po krátkodobom výpadku siete.

� Vo¾ne programovate¾né digitálne vstupy a výstupy (mo�nos� 16
nastavení v �roz�írenom re�ime� a viac ako 100 nastavení v �ex-
pertnom re�ime� parametrizovania.

� Flexibilné programovanie analógových vstupov a výstupov (off-
set, rozsah, prídavná hodnota k digitálnej apod.).

� Viacbodová U/f charakteristika pre pou�itie so synchrónnymi
a reluktanènými motormi.

� Prepracované injekèné DC a �kompaundné� brzdenie v záujme
dosiahnutia minimálnych brzdných èasov.

� Rýchly prúdový limit a regulátor UDC MAX garantujú spo¾ahlivú
èinnos� aj pri rampových dobehových èasoch, ktoré sú príli�
krátke pre dané momenty zotrvaènosti zá�a�e.

� Automaticky optimalizovaná pulzná frekvencia pre minimalizá-
ciu hluku motora pri predpoklade, �e to umo�ní okolitá teplota
a zá�a�ové podmienky.

� Meranie spotreby elektrickej energie v kWh.

� Technológia BICO, umo�òujúca vo¾né prepájanie vstupov/vý-
stupov na funkèné bloky menièa.

� Vymenite¾né operátorské panely � BOP (základný operátorský
panel) pre individuálne parametrizovanie alebo AOP (komfort-
ný operátorský panel) pre parametrizovanie a riadenie a� 31 me-
nièov (prepojenie USS). AOP umo�òuje uchovanie 10 paramet-
rových sád údajov.

Jednoduché o�ivenie
O�ivenie je významne urýchlené pou�itím �truktúrovaných para-
metrov, ktoré sú numericky zoskupované. Najèastej�ie pou�ívané
parametre sú zaradené do skupiny �rýchle o�ivenie�, ktorá je po-
staèujúca pre väè�inu jednoduchých aplikácií. V tejto skupine je
14 parametrov. Pre aplikácie, ktoré vy�adujú komplexnej�ie nasta-
venie parametrov alebo zmenu továrenských prednastavení, je
k dispozícii roz�írený a expertný parametrový prístup s mo�nos�ou
filtrácie parametrov pod¾a logických skupín.

Jednoduchá in�talácia
Farebne kódované pru�inové svorky pre riadiace signály reduku-
jú èas, potrebný pre in�taláciu a zni�ujú riziko chybného zapojenia.
Vstupné a výstupné výkonové svorky sú ¾ahko prístupné z prednej
èasti pri montá�i na panel rozvádzaèa. Dve uzemòujúce svorky sú
umiestnené tak, �e umo�òujú rýchle a spo¾ahlivé pripojenie
ochranného vodièa. Prídavný diel na pripojenie tienení výkono-
vých aj riadiacich káblov vylep�uje EMC vlastnosti pohonu. Filtre
pre triedy A a B sú urèené na montá� pod meniè, èo zni�uje náro-
ky na zastavanú plochu v rozvádzaèi.

Odolnos�
Menièe svojou základovou oce¾ovou doskou a �peciálne vystu�e-
ným olejovzdorným plastovým krytom sú kon�truované do tých
najnároènej�ích prostredí. Významne prekraèujú po�adované hod-
noty medzinárodných noriem v oblasti odolnosti voèi sie�ovým po-
ruchám. Sú vybavené galvanicky izolovanými riadiacimi vstupmi.
Odolnos� voèi výpadkom siete je rie�ená prepracovaným systé-
mom letmých re�tartov. In�talácia pre izolované (IT) siete je
umo�nená jednoduchým rozpojením Y kondenzátora pou�ívate-
¾om.

MICROMASTER 440 � �ve¾ký brat�
menièa MICROMASTER 420

MICROMASTER 440, druhý meniè rodiny MICROMASTER 4, si
vyslú�il prívlastok �ve¾ký brat� nielen roz�írením výkonového roz-
sahu (do 200 kW � CT), ale najmä roz�írením hardvéru, ako aj roz-
�írením softvérových vlastností. MICROMASTER 440 oproti
MICROMASTERu 420 navy�e ponúka:
� ve¾kosti, napätia a výkony

� ve¾kosti D, E a F pre výkony 15 � 75 kW, FX a GX pre 90 �
200 kW,

� MM 440 tie� pre napätie 3 AC 500 � 600 V,
� pre�a�ite¾nos�

� navy�e 200 % IN poèas 3 s,
� vstupy a výstupy

� MM 440 má dvakrát viac DI a 3 DO namiesto jedného v MM
420,
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Frekvenèné menièe
MICROMASTER 4 Jaroslav Kinloviè

�tvrtá generácia �tandardných frekvenèných menièov MICROMASTER, uvádzaná na trh s heslom �The next generation�
� budúca generácia, sa stáva prítomnos�ou od uvedenia prvých menièov MICROMASTER 420 na trh v roku 2000.
Do polovice roka 2002 bol kompletný sortiment nových �tandardných menièov na trhu k dispozícii pre zákazníkov.
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� MM 440 má flexibilnej�ie analógové
vstupy, prúdové aj napä�ové, konfigu-
rovate¾né aj ako bipolárne,

� riadiace funkcie
� riadenie otáèok a momentu vo vekto-

rovom re�ime bez snímaèa otáèok,
� tri sady dát pohonu � jeden meniè sú-

èasne pre viac aplikácií,
� brzdenie

� do výkonu 75 kW integrovaný brzd-
ný tranzistor,

� vo¾ne programovate¾ný PID regulátor
� namiesto PI regulátora má MM 440

PID regulátor s funkciou autonalade-
nia.

Softvérová verzia 2.0 (od marca 2002) po-
núka navy�e:
� Spätnoväzobnú reguláciu otáèok a mo-

mentu so snímaèom otáèok � ïal�ie
zlep�enie dynamických vlastností pohonu, nominálny zá�a�ový
moment pri nulovej rýchlosti, zvý�enie presnosti otáèkovej
a momentovej regulácie.

� Polohovaciu dobehovú rampu � nezávisle od aktuálnej rýchlos-
ti motora, po príkaze na zastavenie sa dobehová rampa automa-
ticky nastaví tak, aby bol dodr�aný predpísaný poèet otáèok ro-
tora alebo polohovacích jednotiek.

� Vo¾né funkèné bloky � je mo�né vykonávanie logických a arit-
metických operácií pomocou logických blokov: AND, OR, XOR,
èasovaèe, èítaèe a aritmetických blokov: sèítaèky, odèítaèky, ná-
sobièky, delièky a komparátory.

� Kinetické zálohovanie � pri výpadku siete motor pracuje v reku-
peraènom re�ime, meniè je udr�iavaný pod napätím kinetickou
energiou zá�a�e. Pou�ívate¾ mô�e definova� ïal�ie správanie po-
honu.

MICROMASTER 410 � �mini� meniè 
s maximom funkcií

Najmen�í meniè skupiny MM4 je nástup-
com ob¾úbených menièov MicroMaster
Junior pre jednoduché pohony najmen�ích
výkonov (od 120 W do 750 W). Meniè je
vyrábaný vo dvoch napä�ových verziách
� 1 AC 115 V a 1 AC 230 V, a to bez filtra
alebo so zabudovaným odru�ovacím fil-
trom triedy B.

Základná charakteristika:
� bezventilátorové chladenie � umo�òuje umiestnenie menièa

do prostredia citlivého na hluk,
� montá� variabilne na stojato alebo na plocho, volite¾ne na DIN

li�tu,
� mo�ná èinnos� s 30 mA prúdovým chránièom,
� univerzálne vstupy a výstupy u¾ahèujúce jednoduché pou�itie

menièovej funkcionality,
� pripájacia stratégia kore�pondujúca so stýkaèmi,
� v�etky svorky prístupné bez odnímania krytov,
� svorky pre pripojenie na DC medziobvod,
� riadenie U/f alebo FCC.
Od januára 2003 mo�nos� dodávky vo variante bez chladièa, ktorý
má men�ie rozmery. In�talácia mo�ná za predpokladu odvedenia
tepla separátnym ventilátorom.

MICROMASTER 411 � meniè
integrovaný vo svorkovnici motora

Meniè s krytím IP 66, urèený pre zabudovanie na mieste svorkov-
nice elektromotora je vyrábaný vo výkonoch do 3 kW a je urèený
pre distribuované pohonné systémy. COMBIMASTER 411 je pro-

dukt vytvorený spojením menièa
MICROMASTER 411 s energe-
ticky úsporným motorom
Siemens (trieda EFF2).

Základná charakteristika:
� vysoký stupeò krytia s vlast-

ným chladením umo�òujúcim
pou�itie aj v naj�a��ích pod-
mienkach,

� modulárna kon�trukcia so �irokou �kálou príslu�enstva: operá-
torské panely, modul PROFIBUS, modul na riadenie elektrome-
chanickej brzdy a ïal�ie,

� oddelená elektronika menièa od pripájacích svoriek.
� o�ivenie a èinnos� menièa je mo�ná aj bez pou�itia operátor-

ských panelov alebo PC softvéru,
� integrovaný, externe prístupný riadiaci potenciometer.

MICROMASTER 430 � �pecialista 
pre èerpadlá a ventilátory

MICROMASTER 430 je meniè hardvérovo aj softvérovo optimali-
zovaný pre �peciálne po�iadavky pohonov priemyselných èerpa-
diel a ventilátorov. Je vyrábaný
pre sie�ové napätie 3 AC 400 V vo
výkonovom rozsahu 7.5 � 90 kW.

Prídavné funkcie menièa:
� Riadenie prídavných pohonov

kaskádového systému (napr.
vodné distribuèné systémy,
systémy chladiacich ve�í) � ria-
denie a� 3 prídavných spú��aèov motorov v závislosti od riadenia
PID pou�itím výstupných relé.

� Monitorovanie momentového rozpätia � rozpoznanie mechanic-
kých porúch v pohonnom systéme, napr. pretrhnutý remeò, èer-
padlo toèiace na sucho a pod.

� By-pass re�im � pre aplikácie, ktoré vy�adujú nepretr�itý výkon
(napr. vodné hospodárstvo). Riadenie pou�itím dvoch vzájomne
blokovaných stýkaèov prostredníctvom dvoch reléových výstu-
pov. Motor mô�e by� napájaný z menièa alebo pripojený priamo
na sie�. Zmena mô�e by� realizovaná napr. pri poruchových hlá-
seniach menièa alebo na základe signálu z digitálneho vstupu
alebo pri hranièných hodnotách frekvencie a pod.

� Energeticky úsporný re�im � vypína motor pri bezzá�a�ovej pre-
vádzke. Táto funkcia roz�iruje funkcionalitu regulátora PID.
Umo�òuje regulova� èinnos� motora s minimálnou frekvenciou
definovaný èas s následným vypnutím. Motor automaticky re-
�tartuje, keï je po�adovaná re�tartovacia frekvencia.

Softvérové nástroje

Spolu s menièmi (s výnimkou MM 410) sú bezplatne dodávané
na CD-ROM programovacie nástroje STARTER a DriveMonitor
pre parametrizovanie, monitorovanie a riadenie menièov.

37

F
R

E
K

V
E

N
È

N
É

M
E

N
IÈ

E



� STARTER � program fungujúci pod systémom Windows
NT/2000. Umo�òuje graficky orientované parametrizovanie,
tak�e pou�ívate¾ aj bez poznania parametrovej sady mô�e jedno-
ducho nastavi� po�adované vlastnosti pohonu.

� DriveMonitor � program pre systémy Windows 95/98/NT/
2000. Parametrizovanie je realizované prostredníctvom zozna-
mu parametrov, ktoré mô�u by� zoskupované pod¾a technolo-
gickej príbuznosti. Program umo�òuje tie� parametrizovanie
ïal�ích menièov z produkcie Siemens � MASTERDRIVES,
SIMOREG atï...

Súèas� Totally Integrated Automation (TIA)

V�etky �tandardné pohony Siemens s modulom PROFIBUS sú in-
tegrované v TIA. Na základe trojbodovej univerzálnosti TIA � ko-
munikácia, konfigurovate¾nos� a dátový mana�ment � na�e pohon-
né systémy umo�òujú spracovanie automatizaèných po�iadaviek
bezproblémovo a efektívne.

38

Siemens, s. r. o.

Ing. Jaroslav Kinloviè
Divízia automatizaèná technika a pohony
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Tel.: 055/728 28 34
Fax: 055/728 28 33
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