
port 485/422 obs³uguj¹cy protokó³ Modus RTU, 
zewnêtrzne panele opcyjnie i oprogramowanie 
Pro DriveNext   

uruchomienie i zatrzymanie silnika jednym przyciskiem

zakres mocy 0,2 – 4 kW

maksymalne ograniczenie gabarytów umo¿liwiaj¹ce 
instalacjê w ma³ych szafkach

identyfikacja statusu falownika za pomoc¹ diod LED

serii NE-S1
ekologiczna technologia

Falowniki

dedykowany opcyjny panel sterowniczy

dok³adny pomiar pr¹du silnika dziêki przek³adnikom 
pr¹dowym

funkcja automatycznej oszczêdnoœci energii
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seria NE-S1

Maksymalna moc
wspó³pracuj¹cego silnika (kW) *1 
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4,02,21,50,750,42,21,50,750,40,2

SBE HBE
Uwagi

* 1:  Dotyczy standardowego 3-fazowego (4-biegunowego)        
silnika Hitachi. W przypadku, kiedy wykorzystane s¹ 
 silniki innych producentów, nale¿y dobraæ falownik na pr¹d 
znamionowy silnika

* 2:  Napiêcie wyjœciowe ulega obni¿eniu po zmniejszeniu siê 
  napiêcia zasilania falownika (z wyj¹tkiem konfiguracji, w
  których u¿ywana jest funkcja AVR). Niezale¿nie od 

 okolicznoœci napiêcie wyjœciowe nie mo¿e przekraczaæ 
  wejœciowego napiêcia zasilania
* 3:  Moment hamuj¹cy to wartoœæ œrednia momentu

 hamowania przy najkrótszym czasie hamowania
 (zatrzymanie od 50/60 Hz). Nie jest to wartoœæ ci¹g³a, 
 tylko chwilowa - czyli nie w ca³ym czasie hamowania jest
 taki moment. Œredni moment hamuj¹cy jest zale¿ny
 równie¿ od strat silnika. Moment hamuj¹cy zmniejszy siê
 jeœli bêdzie przeprowadzane hamowanie od wartoœci 
 wy¿szej ni¿ 50 Hz

* 4:  W przypadku uruchamiania silnika z czêstotliwoœci¹
 przekraczaj¹c¹ 50/60 Hz, nale¿y skonsultowaæ siê z
 producentem silnika w celu ustalenia maksymalnej
 dopuszczalnej prêdkoœci obrotowej

* 5:  Aby zapewniæ stabilne obroty silnika, czêstotliwoœæ na
 wyjœciu falownika mo¿e przekroczyæ aktualn¹
 czêstotliwoœæ maksymaln¹ (A004 /A204) nie wiêcej 
 ni¿ o 2 Hz

* 6:  Krzywe deratingu (obni¿enia mocy znamionowej) 
 przedstawiono na instrukcji 

obs³ugi urz¹dzenia 

przy
        temperaturze powy¿ej 40°C

Stopieñ ochrony (JISC 0920, IEC 60529)

Metoda sterowania

Czêstotliwoœæ impulsowania

Czêstotliwoœæ wyjœciowa *4

IP20

Sterowanie przez Modulacjê Szerokoœci Impulsów (PWM)

Od 2 kHz do 15 kHz (przy du¿ej nastawie czêstotliwoœci impulsowania wystêpuje zjawisko deratingu pr¹du znamionowego wejœciowego i temperatury otoczenia)

0,01 do 400 Hz

Dok³adnoœæ zadawania czêstotliwoœci *5

Rozdzielczoœæ zadawanej 
czêstotliwoœci 

Charakterystyka sterowania U/f

Dopuszczalne przeci¹¿enie

Czas przyspieszania/zwalniania

Zadawanie cyfrowe: 0,01% czêstotliwoœci maksymalnej; Zadawanie analogowe:  0,4% czêstotliwoœci maksymalnej (25°C ± 10°C)± ±

Cyfrowo: 0,01 Hz; Analogowo: czêstotliwoœæ maksymalna/1000

Sterowanie U/f sta³omomentowe oraz zmiennomomentowe

150% pr¹du znamionowego przez 60 s

 0,00 do 3600 s (liniowo lub po krzywej), prze³¹czanie 2-gich czasów przyœp. / zwaln.

Panel sterowniczy

Potencjometr

Sygna³ zewnêtrzny 

Panel sterowniczy

Sygna³ zewnêtrzny

Brak mo¿liwoœci nastawy

Ustawienie analogowe

1 wejœcie wspólne napiêcie/pr¹d 0 do 10 V DC (impedancja wejœciowa 10 kÙ), 0 do 20 mA (impedancja wejœciowa 250 Ù), Potencjometr (1 k  do 2 kÙ, 2 W)
sygna³ prze³¹czalny za pomoc¹ mikroprze³¹cznika

Ù

1 przycisk wielofunkcyjny: Praca/Stop/Reset (Bieg do przodu) 

Bieg w przód/stop, bieg w ty³/stop

5 wejœæ programowalnych. Funkcja wejœcia wybierana z poni¿szej listy: FW (Rozkaz ruchu. Bieg w prawo/Zatrzymanie), SF1 (Wielopoziomowa nastawa prêdkoœci-
priorytet ni¿szego wejœcia bit 0), SF2 (Wielopoziomowa nastawa prêdkoœci-priorytet ni¿szego wejœcia bit1),SF3 (Wielopoz.nast.prêdk. piorytet ni¿szego wejœcia 
bit2), CF1 (Wielopoz. nastawa prêdkoœci bit0), CF2 (Wielopoz. nastawa prêdkoœci bit1) ,CF3 (Wielopoz. nastawa prêdkoœci bit2), JG (Bieg próbny),RV (Rozkaz 
ruchu, Bieg w lewo/Zatrzymanie), OPE (Wymuszenie sterowania A01/A02 z panela), DB (hamowanie dynamiczne DC), UP (Motopotencjometr : podwy¿szanie 
prêdkoœci),  DWN (Motopotencjometr: obni¿anie prêdkoœci), UDC (Czyszczenie pamiêci motopotencjometru),SET (Aktywowanie 2-go zestawu parametrów), 2CH( 
2-zestaw czasów przyspieszania/zwalnia, FRS (Wolny wybieg), OLR (Ograniczenie przeci¹¿enia), EXT (Zewnêtrzny sygna³ b³êdu), ADD (Czêstotliwoœæ dodawana 
do czêstotl. zadanej), USP (Zabez. przed samoczynnym rozruchem), F-TM (Wymuszenie sterowania A01/A02 z listwy), SFT (Blokada nastaw), KHC (Kasowanie 
licznika energii zu¿ytej), RS (Kasowanie blokady falownika), AHD (Komenda utrzymania sygna³u analogowego), HLD (Komenda utrzymania czêstotliwoœci wyj.), 
STA (Funkcja“3 przewodów”-Za³¹czanie impulsowe), STP (Funkcja”3 przewodów”-Zatrzymanie impulsowe),F/R (Funkcja”3 przewodów”-Zmiana kierunku”), ROK 
(Pozwolenie na bieg silnika), DISP (Wymuszenie wyœwietlania wybranego parametru), PID (Blokada regulatora PID), PIDC (Kasowanie wartoœci czêœci ca³kuj¹cej 
reg. PID)

Zada-
wanie
czêsto-
tliwoœci

FWD/ 
REV 
Bieg

Sygna³y 
wejœciowe

Wejœcia binarne 
na listwie steruj¹cej

Sygna³y 
wyjœciowe

Wyjœcia binarne 
na listwie steruj¹cej

1 wyjœcie programowalne t  1 wyjœcie przekaŸnikowe (typu 1C). Funkcja wyjœcia wybierana z poni¿szej listy: 
(Sygnalizacja biegu silnika), LOG1 (Wynik operacji logicznej 1), FA1 (Sygna³ osi¹gniêcia poziomu czêst. Typ1-Sta³a czêst.), FR (Sygnalizacja obecnoœci komendy 
biegu), FA2 (Sygna³ osi¹gniêcia poz. czêst. Typ2-Przekrocz.czêst.), OHF (Sygnalizacja przegrzania radiatora), OL (Sygnalizacja przeci¹¿enia pr¹dem 1) LOC 
(Sygnalizacja niedoci¹¿enia), OD (Sygnalizacja przekroczenia poziomu uchybu w reg.PID), IRDY ( Sygnalizacja gotowoœci falownika), AL. (Sygna³ alarmowy) FWR 
(Sygnalizacja biegu w prawo), FA3 (Sygna³ osi¹gniêcia poziomu czêst.Typ3-Równa czêst.), RVR (Sygnalizacja biegu w lewo), UV(Stan podnapiêciowy), MJA 
(Sygnalizacja b³êdów podstawowych), RNT (Sygnalizacja przekroczenia czasu pracy silnika), WCO (Ograniczenie komperatora syga³u, ONT (Sygnalizacja 
przekroczenia czasu zasilania silnika) napiêciowego O), THM (Sygna³ ostrze¿enia termicznego), FREF (Sygnalizacja ustawienia Ÿród³a, zadawania czêstotliwoœci 
na panel), ZS (Detekcja prêdkoœci zerowej), REF(Sygnalizacja ustawienia Ÿród³a, zadawania rozkazu ruchu z panela), ODc (Wykrycie zaniku syg. analogowego 
napiêciowego O), SETM (Wybrano zestaw param. dla 2-go silnika), FBV (Sygna³ za³. dodatkowy uk³ad napêdowy przy reg. PID), NDc (Sygna³ przerwania pracy 
sieciowej falownika)

ranzystorowe typu “otwarty kolektor”, RUN 

Dystrybutor :

Aktywne, kiedy wystêpuje blokada falownika i na wyœwietlaczu prezentowany jest kod b³êdu  (1C styki, normalnie otwarte b¹dŸ normalnie zamkniête)

Funkcja AVR, definiowana krzywa przyspieszania/zwalniania, ograniczenie czêstotliwoœci wyjœciowej (górna i dolna granica), 8 poziomów wielopozio-
mowej nastawy prêdkoœci, dostrajanie czêstotliwoœci pocz¹tkowej, zmiana czêstotliwoœci impulsowania (2 do 15 kHz), pasmo czêstotliwoœci zabro-
nionej, bieg próbny, ustawianie zabezpieczenia termicznego, funkcja ponownego rozruchu, historia b³êdów, 2 zestawy nastaw, funkcja uœpienia PID

Blokada zab. przy przeci¹¿eniu, wykrycie zwarcia na wyjœciu po za³¹czeniu zasilania, brak fazy na wyjœciu, zabezpieczenie termiczne, 
nadnapiêciowe, nadmierny wzrost napiêcia zasilania, stan podnapiêciowy, przegrzania modu³u, b³¹d przek³adnika pr¹dowego, b³¹d napêdu,
b³¹d EEPROM, b³¹d CPU, b³¹d urz¹dzenia zewnêtrznego, b³¹d komunikacji MODBUS

Zaciski wyjœciowe na listwie ALARM

Lista funkcji

Funkcje zabezpieczeñ

Temperatura *6

Œrodowisko pracy Pracy: -10 do 50
Przechowywania: -20 do 60°C 

°C Wilgotnoœæ 20 do 90%  
(bez kondensacji pary)

5,9 m/s2 (0,6 G), 10 do 55 Hz
Wysokoœæ do 1000 m. n.p.m. , 

wewn¹trz
 (bez ¿r¹cych gazów, kurzu, py³ów)

Opcje
Opcyjne panele sterowania, dedykowany panel sterowania, d³awik sieciowy, d³awik silnikowy, filtry przeciwzak³óceniowe, d³awik 

DC, kabel komunikacyjny

Wilgotnoœæ Drgania Po³o¿enie

Sygna³ wyjœciowy PWM wybór monitorowanej wielkoœci pomiêdzy: czêstotliwoœæ wyjœciowa, pr¹d wyjœciowy, napiêcie na wyjœciu, 
stopieñ obci¹¿enia termicznego, czêstotliwoœæ LAD; Sygna³ wyjœciowy cyfrowy (modulacja czêstotliwoœci) wybór monitorowanej wielkoœci pomiêdzy: 
czêstotliwoœæ wyjœciowa, pr¹d wyjœciowy

Wyjœcie analogowe

Znamionowe napiêcie zasilania 

Znamionowy pr¹d wejœciowy (A)

Znamionowy pr¹d wyjœciowy (A)

Znamionowe napiêcie wyjœciowe *2

1-fazowe
200V-15%  do 240V +10%, 50/60 Hz ± 5%

3-fazowe: 380V-15% do 480V 10%, 
50/60 Hz 5%

+ 
± 
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3-fazowe: 200 do 240V 
(proporcjonalne do napiêcia zasilania)

3-fazowe: 380 do 480V 
(proporcjonalne do napiêcia zasilania)

Przybli¿ony moment hamowania 
w % znam. momentu napêdowego
(najkrótszy czas zatrzym.
od 50/60 Hz) *3

50% 50%

Wymiary (mm)

76

128

68

Waga (kg) 1,10,91,31,20,90,80,7 1,2

szerokoœæ

wysokoœæ

g³êbokoœæ 91 96 107

108

96

108

125 135

 Dane techniczne:

125

1,0

111

20 do 40% 20 do 40%

128

Moment pocz¹tkowy 100% przy 6 Hz

Model
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