
Pozrime si napríklad najhorúcej�iu novinku, frekvenèný meniè
Altivar 11 (ATV 11), pripravený pre v�etky jednoduché autonómne

aplikácie s výkonom od 0,18 do 2,2 kW. Ide o ma-
lého pracovitého mravèeka s vlastnos�ami
a funkciami väè�ích vektorových menièov,
a pritom s neuverite¾ne malými rozmermi.

Mo�nos� výberu menièa pre konkrétny typ re-
gionálneho trhu so svojimi �pecifikami je sa-
mozrejmos�ou. Európa si �iada vstavaný odru-
�ovací filter typu A aj B, Ázia uprednostòuje
integrované lokálne riadenie s tlaèidlami a po-

tenciometrom na èele menièa, americký kon�truktér zase prihlia-
da na vlastné �pecifické normy. Nech vyrábate stroje pre ktorý-
ko¾vek región sveta, ATV 11 je k dispozícii.

V oblasti stredne zlo�itých aplikácií výkonov od 0,37 do 15 kW u�
nieko¾ko rokov spo¾ahlivo pôsobí ïal�í èlen ve¾kej skupiny

Altivarov, Altivar 28. Ide o frekvenèný meniè,
ktorý si získal dôveru a priazeò pou�ívate¾ov,
ktorí aspoò raz vyskú�ali jeho vlastnosti a pre-

svedèili sa o jeho spo¾ahlivosti pri
aplikovaní do rie�ení, ako sú ho-
rizontálna manipulácia, baliace
stroje, dopravníky, dopravné
stoly, kovoobrábacie stroje a iné.
Robustné továrenské nastave-

nie umo�òuje a� 70 % aplikácií spusti� priamo po zapojení s mini-
málnymi zásahmi. �tandardne integrovaný filter triedy A, výstup
pre sériovú zbernicu s protokolom Modbus a prístupné nastavova-
nia parametrov (integrovaná klávesnica, prídavný ovládací panel IP
65, programovací balík PowerSuite alebo PLC), ako aj vysoký kom-
fort a bezpeènos� zakladajú oprávnenos� hesla, ktoré tento meniè
nesie od svojho poèiatku: �Rozhodnite sa s dôverou��

Keï uvá�ime fakt, �e na elektrické pohony pripadá a� 72 % celko-
vej spotreby elektrickej energie a na transport médií sa z tohto ob-
jemu spotrebuje a� 63 %, je nutné uva�ova�, ako túto energiu vy-
u�íva� èo najhospodárnej�ie. Preto sa Schneider Electric rozhodol
pomôc�, a pripravil pre zákazníkov lahôdku v podobe frekvenèné-

ho menièa ATV 38. Výkonový rad 0,75 a� 315
kW pokrýva viac ako 90 % v�etkých in�talo-
vaných aplikácií v oblasti ventilácie a èerpa-
nia. A keï�e je stavaný len na tieto aplikácie,
priná�a so sebou kompletný komfort s maxi-
málnym pohodlím. Uva�ujte o úspore elek-
trickej energie (desiatky percent oproti kla-
sickej regulácii), o plynulej regulácii
prietoku kvapalných a plynných médií,

o komforte riadenia, o roz�írenej komunikácii, a dokonca o zní�e-
ní nákladov na samotných armatúrach èerpadiel. Tento meniè je
v oblasti priemyslu a infra�truktúry predurèený k úspechu a vie sa
rýchlo sám zaplati�.

Èo ak sa v�ak niekto rozhodne riadi� �eriav, alebo dôjde k nutnos-
ti synchronizácie pohonov, èi k regulácii nároèných aplikácií s dy-
namikou a pre�a�ovaním do 200 % menovitého momentu? V ta-
komto prípade prichádza na pomoc frekvenèný meniè Altivar 58
do výkonu 75 kW, resp. pre vy��ie hodnoty do 630
kW Altivar 68. Mo�nosti, ktoré poskytujú tieto me-
nièe z h¾adiska riadenia, komunikácie, bezpeènosti
a komplexnosti ponuky ich radia do kategórie me-
nièov pre najnároènej�ie aplikácie.

Schneider Electric sa sna�í efektívne vykry� po�ia-
davky jednotlivých in�talácií. Preto majú typy ATV 38, ATV 58 na
elimináciu ru�enia voèi sieti �tandardne zabudovaný filter do vý-
konu 75 kW. Od 15 kW je integrovaná do menièa aj sie�ová tlmiv-
ka a zákazník má k dispozícii �tandardne aj komunikaèný port
s protokolom Modbus pre komunikáciu s PLC. Iný protokol � Fipio,
ProfibusDP, Modbus Plus, DeviceNet, AS-i, CANopen, Lonworks,
N2, dokonca perspektívny Ethernet TCP/IP, ako aj roz�írenie ana-
lógových a digitálnych vstupov a výstupov, resp. tvorba �peciál-
nych aplikácií � to v�etko je mo�né prostredníctvom prídavných
kariet. �peciálne filtre, výstupné alebo sie�ové tlmivky, súpravy
s núteným chladením (v prípade uzavretého rozvádzaèa s krytím
IP 23 a� IP 54), ale aj ïal�ie doplnky sú súèas�ou �irokého výberu.
V celej rade menièov série 8 je mo�né vyu�íva� efektívne softvéro-
vé prostriedky na programovanie, vizualizáciu, riadenie, diagnosti-
ku a návrh kompletných vývodov (PowerSuite, Eco8, Ecodial�).

Kompletný rad menièov je doplnený e�te o jedné-
ho èlena rodiny, a tým je soft�tartér Altistart 48.
Vo svojej triede je najlep�í, a to právom. Precízne
riadenie rozbehu a dobehu motorov porovnate¾né
s frekvenènými menièmi (u Altistartov hovoríme
o momentovom riadení), minimálne rozmery, �i-
roká �kála výkonov do 1200 kW so vstupnými na-
pä�ovými rozsahmi od 208 do 690 V, ponuka sériovej komunikácie,
mo�nosti rôznych zapojení s výraznou úsporou nielen ceny soft-
�tartéra, mo�nos� spú��ania dvoch, parametricky odli�ných moto-
rov, alebo motorov s dvoma vinutiami z jedného soft�tartéra a ïal-
�ie novinky � to je znak vysokého �tandardu v oblasti elektrických
pohonov tejto kategórie.

Séria 8, ktorú ponúka firma Schneider Electric, má za úlohu po-
môc� va�im aplikáciám by� naj�, preto sa neobávajte a skúste si aj
vy spríjemni� �ivot tým najprvotriednej�ím produktom.

39

Schneider Electric
Slovakia predstavuje:
frekvenèné menièe s optimálnym smerovaním

Nemô�eme si pomôc�, zvykli sme si na kvalitu a �iroký výber u� aj v oblasti riadenia elektrických
pohonov. Jednoduchos� nastavovania a riadenia, spo¾ahlivos�, robustnos�, presnos�, trvácnos�, rozmery
a v neposlednom rade i cena, to sú hlavné po�iadavky kladené na frekvenèné menièe. Len�e s komfortom
súvisí kúpna cena, s robustnos�ou presnos�, s poètom parametrov pou�ívate¾ská prístupnos� a podobne.
Aj preto firma Schneider Electric predstavuje cestu efektívnosti a optimalizácie. Ponúka frekvenèné menièe,
�ité na jednotlivé typy aplikácií. Zoh¾adòuje sa pritom nielen cenová úroveò jednotlivých produktov,
ale aj maximálne prispôsobenie sa v�etkým po�iadavkám, ktoré mô�u by� kladené na danú aplikáciu.
Tento príspevok pomô�e u�ívate¾ovi zorientova� sa v mo�nostiach aktuálnych typových radov produktov.

Schneider Electric Slovakia, s. r. o.

Ing. Peter Dzurko
Ing. Jozef Gaál
Borekova 10, 821 06 Bratislava
Tel.: 02/45 52 40 10, fax: 02/45 52 40 00
http://www.schneider-electric.sk
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