
Високопроизводителни многофункционални честотни инвертори 

3-фазно захранване 400 V

от 0.4 до 630 kW

Fuji Electric



Голям диапазон на скоростта: 1:1500
Отговор по скорост (speed response): 100 Hz
Точност на регулиране на скоростта: ± 0.01%
Отговор по ток (current response): 500 Hz
Точност на момента: ± 10%

Най-доброто векторно управление 
при инвертори с общо предназначение

FRENIC-MEGA са високопроизводителни многофункцио-
нални инвертори на японската компания Fuji Electric, 
разработени въз основа на дългогодишния опит на 
компанията в тази област.

Maximum Engineering for Global Advantage

FRENIC MEGA

Какво е FRENIC-MEGA и какви са предимствата?
Инвертори с които може да се управляват както асин-
хронни, така и синхронни електродвигатели с постоян-
ни магнити.
Стандартно с вграден EMC филтър
Функция STO (Safe Torque Off) в съответствие със 
стандарти EN 61800-5-2 SIL 2 и EN ISO 13849-1 PL d 
Cat. 3
Възможност за работа при използване на до 3 
допълнителни платки едновременно
Пулт с дисплей и клавиатура и USB конектор
Стандартно инверторите до 22 kW са с вграден  
спирачен транзистор (до 160 kW - опция) 
Вход активиране на предпазните функции (Safety 
enable input)
Съвместимост с множество интерфейси за комуника-
ция 
4 макроса с параметри

Подобрено управление
Методи за управление: PG векторно управление, сензор-
но векторно управление, динамично векторно управле-
ние по момент и V/f управление
Подобрено време за отговор.
По-голяма сигурност при претоварване: 

HD (high duty - високо натоварване): 200% за 3 сек./ 
150% за 1 мин.
LD (low duty - малко натоварване): 120% за 1 мин.

Лесна поддръжка.
По-голям експлоатационен живот.

Увеличаване производителността на инверторите с общо 
предназначение чрез използване на векторно управле-
ние с обратна връзка.
Ефективно управление при приложения в областта на 
подемните машини, печатниците, машини за навиване и 
др.

Увеличаване производителността на електродвигатели-
те с общо предназначение.
Използване при приложения, които изискват висок пусков 
момент, (като миксери, екструдери, транспортьори)

Голям диапазон на скоростта: 1:1500
Отговор по скорост (speed response): 100 Hz
Точност на регулиране на скоростта: ± 0.01%

Отговор по ток (current response): 500 Hz
Точност на момента: ± 10%
Момент при нулева скорост: 100% ±  20%

Подобрено динамично векторно управление за постигане 
на висок пусков момент от 200% дори и при ниски скорос-
ти от 0.3 Hz. 
Това е нов метод, представен от Fuji Electric.
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Примерна характеристика на момента [5.5 kW]

Обороти на 
двигателя 
[min-1]

Управление на синхронни eлектродвигатели с 
постоянни магнити
С FRENIC-MEGA може да се управляват синхронни 
електродвигатели с постоянни магнити, както безсензор-
но (без обратна връзка), така и с обратна връзка по 
скорост. 

Стабилност при състояние на претоварване
Инвертора ускорява и намалява скоростта за много 
кратко време при максимален капацитет чрез постигане 
на по-добри времена при претоварване в сравнение с 
предишните модели инвертори. Това подобрява произво-
дителността по време на работа на оборудване, като 
отрезни машини или транспортьори. 
Претоварване: 200% за 3 секунди и 150% за 1 минута. 
Стандартно инверторите са налични в две изпълнения, по 
отношение на работното натоварване.

Режим Претоварване  % от ном. ток Приложение

HD (high duty)

LD (low duty)

Работа при голямо 
натоварване
Работа при ниско 
натоварване

200% за 3 сек., 150% за 1 мин.

120% за 1 мин.

Повече габарити инвертори с вграден спирачен 
транзистор

Функция управление на спирането
Стойностите за въртящия момент вече са добавени към 
условията за активиране/ деактивиране на спирачката, 
което подсигурява създаването на въртящ момент, а по 
този начин и сигналите за активиране/ деактивиране на 
спирачката са по-надеждни. 

Подобрена реакция към колебания в натоварването
Когато се получат големи колебания в товара, инвертора 
осигурява възможно най-бързия отговор по момент сред 
инверторите от този клас. Управлява магнитния поток за 
да се намали максимално колебанието в оборотите на 
електродвигателя, като в същия момент ограничава 
вибрациите. Тази функция е най-подходяща за оборудва-
не, при което е необходима стабилност на оборотите 
(напр. отрезни машини).

Всички инвертори с мощност 22 kW и по-малко се доста-
вят стандартно с вграден спирачен транзистор. Тези 
инвертори са подходящи за използване при машини с 
регенеративен товар, като вертикални транспортьори. 
Инверторите до 7.5 kW се доставят стандартно с вграде-
но спирачно съпротивление.
Инверторите от 30 kW до 160 kW могат да се доставят (по 
заявка) с вграден спирачен транзистор.



Бърз отговор към управляващите сигнали

HD - high duty - голямо натоварване 
Претоварване: 150% за 1 мин., 200% за 3 сек.
Мощността на инвертора = мощността на двигателя
С общо предназначение

LD - low duty - малко натоварване
Претоварване: 120% за 1 мин.
Електродвигателя може да бъде един габарит 
по-голям от инвертора
За приложения с малко натоварване (помпи, 
вентилатори, центробежни машини)
За приложения с малко натоварване (помпи, 
вентилатори, центробежни машини)

Стандартен пулт TP-E1U

Възможност за съхраняване на:
1 цялостен макрос с параметри
Работни данни за инвертора

Многофункционален пулт TP-G1-J1

Лесна поддръжка и подобрена
производителност по време на работа

Две изпълнения

Нашите предходни 
модели инвертори

MEGA контролира скоростта и 
въртящия момент по-добре от 
предишните модели.

Отговора към управляващите сигнали е с установена 
репутация. Сега FRENIC-MEGA има дори още по-кратки 
времена за отговор. Тази функция е ефективна при 
съкращаване на цикловото време и е подходяща за 
използване при процеси, които включват чести повторе-
ния.

Прибл. 4 ms

Старт на отговора

Сигнал към управляващия 
клеморед

Изходен 
ток Пример за времето за отговор на 

зададена команда (сигнал)

: прибл. 4 ms

Предходен модел: прибл. 6 ms

Времето за отговор е 
намалено с прибл. 2 ms

Вградения USB порт (тип mini B) позволява лесно 
свъзрзване на инвертора към персонален компютър, на 
който има инсталиран софтуера FRENIC LOADER.

Редактиране, сравняване и копиране на данни
Мониторинг на работата в реално време
История на грешките (показва възникналите послед-
ни 4 грешки)
Информация за поддръжка и др.

Пулта може да се махне от инвертора и 
да се използва самостоятелно, като се 
свърже към персонален компютър (чрез 
USB порта) с инсталиран на него софтуер 
FRENIC LOADER, което позволява да се 
преглеждат съхранените в пулта данни в 
офиса или на друго място. 

LED и LCD  дисплей
Ясно описание на параметрите (менюто е налично на 
няколко езика)
Възможност за съхраняване на 3 макроса с параме-
три
Съвместим с инвертори от сериите FRENIC Eco и 
FRENIC Multi
Може да се зададе меню 0 
Меню проверка на входовете/ изходите
Меню мониторинг на работата
Меню поправяне на грешки в комуникацията

Когато този пулт е свързан към инвертора могат да се 
използват всички функции на софтуера:



Схема на свързване

3 аналогови входа
1: ± 10 VDC
2: ± 10 VDC
3: 4-20 mA/PTC

9 цифрови входа
(конфигурация 
SINK или SOURCE)

X7: Импулсен 
цифров вход
(std, 100 kpps)

2 релейни цифрови изхода

4 транзисторни 
цифрови изхода

2 аналогови изхода:
0-10 VDC 
или 4-20 mA

2 RS 485 порта:
COM1: пулт
COM2: клеми

Клема заземяване

Вход допълнително
захранване за управлението

Вход захранване за 
вентилатора

Клема заземяване

-  Силов превключвател (CN UX)
-  Превключвател захранване на 
   вентилатора (CN R)/ (CN W)

За по-подробна информа-
ция относно свързването 
на FRENIC MEGA, моля 
вижте Ръководството за 
експлоатация на тази 
серия инвертори.
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Захранване потенциометър
Вход управление по 

напрежение
0 + 10VDC 
(0 ± 10VDC)

Вход управление по 
напрежение
0 ± 10VDC

Вход управление по ток
4 до 20 mA

Управляващ модул
Изход съобщение
за грешка
(за всякаква 
грешка)

AX клема

Ранно предупреждение за 
претоварване на 
електродвигателя
Засичане честота/ скорост
Получаване честота/ скорост
Инвертора работи
Обща клема

Релейни изходи

Транзисторни изходи

Получаване/ изпращане
на данни

Аналогов изход 
мониторинг

Аналогов изход 
мониторинг

RS-485 COM порт 2 
(TB)

RS-485 COM порт 1 
(RJ-45 конектор за пулта)

USB конектор
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Избор фиксирани честоти (0 до 1 стъпка)
Избор фиксирани честоти (0 до 3 стъпки)
Избор фиксирани честоти (0 до 7 стъпки)
Избор фиксирани честоти (0 до 15 стъпки)

Избор времена ACC/DEC (2 стъпки)
Избор времена ACC/DEC (4 стъпки)

Reset съобщение за грешка
Обща клема цифрови входове

Избор фиксирани честоти (0 до 1 стъпка)
Избор фиксирани честоти (0 до 3 стъпки)
Избор фиксирани честоти (0 до 7 стъпки)
Избор фиксирани честоти (0 до 15 стъпки)

Избор времена ACC/DEC (2 стъпки)
Избор времена ACC/DEC (4 стъпки)

Reset съобщение за грешка
Обща клема цифрови входове

Команда Run
Команда Reverse

Обща клема цифрови входове

ELCB - earth-leakage circuit braker - прекъсвач на утечки към земя
DBR - dynamic braking resistor - динамично спирачно съпротивление
MC - magnetic contactor - маганитен контактор
MCCB - molded case circuit braker - автоматичен прекъсвач с лят корпус 
RCD - residual-current - operated protectoive device - дефектно-токова защита

Активиране 
цифрови 
входове (enable 
digital input) 
(винаги 
SOURCE)

Цифровите входове EN1 и EN2 
винаги се отнасят за функцията STO 
(винаги в конфигурация SOURCE)

Модул предпазно 
реле, съответства на 
EN 954-1/ EN ISO 
13849-1 cat. 3

захранване
3-фазно 400 V

380 до 480 V
50/ 60 Hz

Силов модулMCCB или 
RCD/ ELCB MC

предпазители



Проектиран за 10 години експлоатация 

По-малко въздействие върху околната среда
В сравнение с другите инвертори от този клас.

(1) 

(2) 

1.   Функция Unbalanced, bumpless 

По-дълъг експлоатационен живот

С внимание към околната среда

4 макроса с параметри

2.   Функция Anti-reset windup 

3.   Спира работа при нисък дебит

ProfiBus DP
CANopen
DeviceNet
T-Link
SX Bus
CC-link
и др.

Функции за PID управление

Софтуер FRENIC LOADER

Интерфейси за комуникация (опции)

Времето за експлоатация на различните части на инвер-
тора, които се износват, може да се удължи до 10 години, 
което също води до намаляване на разходите и времето 
по поддръжка.

Кондензатор на силовия блок: 10 години
Електролитен кондензатор на управляващата платка: 
10 години
Охлаждащ вентилатор: 10 години

Времето за експлоатация на тези части се оценява при 
условие, че инвертора се използва при околна темпера-
тура 40oC и при натоварване 100% (HD) или 80% (LD).

Инвертора е снабден и с функции, които показват данни 
за необходимостта от поддръжка.

Повишена надеждност на охлаждащия вентилатор, 
намаляване на въздействието върху околната 
среда.
Използване на медни решетки (bars) с покритие от 
никел (Ni) или калай (Sn).

Всеки електродвигател (1-4) може да се конфигурира в 
отделен макрос с параметри, като режима на управление 
и настройките за всеки електродвигател могат да се 
зададат по отделно.

Захранване

Съпротивление предварително зареждане

PLC

MC1

MC2

MC3

MC4

MC
L1

L2

L3

N(-)

R0

T0

PLC

EN

FWD
REV

X1 (M2)
X2 (M3)

X3 (M4)

U

V

W

EMC 
филтър

Ел.
двигател 1

Ел. 
двигател 2

Ел. 
двигател 3

Ел. 
двигател 4

73X

Anti-reset windup

Деактивирано 
(Integral-disabled operation)

Стандартно 
по-големи пикове 

Ч
ес
то
та

Unbalanced,
bumpless

Ръчно       Автоматично

Нисък дебит 
на водата

Режим на работа 
Pressurized

Стандартно

Ч
ес
то
та

По-дълго време за спиране, пестене на енергия

Функция задържане на позицията 
(servo lock function)
Инвертора задържа позицията на вала на електродви-
гателя
Функцията е налична само при работа с обратна 
връзка
За да активирате функцията, трябва към цифров 
програмируем вход да е зададен сигнал (LOCK)
Инвертора може да даде информация, дали е изпълне-
на функцията, ако към цифров програмируем вход е  
зададен сигнал (PSET)

Инвертора задържа позицията на вала на електродви-
гателя
Функцията е налична само при работа с обратна 
връзка
За да активирате функцията, трябва към цифров 
програмируем вход да е зададен сигнал (LOCK)
Инвертора може да даде информация, дали е изпълне-
на функцията, ако към цифров програмируем вход е  
зададен сигнал (PSET)

Ефективно обработване на данни: редактиране, 
сравняване или копиране на настройки на параметри-
те
Тестов пуск, автоматично настройване на електродви-
гателя (auto-tuning)
Мониторинг на работата в реално време, история на 
възникналите грешки, анализ на данни
Съвместим с операционните системи Windows 2000, 
Windows XP, Windows Vista и Windows 7
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С вграден EMC филтър
Захранване Мощност Тип инвертор Фиг.

Габаритни размери [mm]

3-фазно
400V

Фиг. A             Фиг. B 

Фиг. C             Фиг. D

Фиг. E



Технически данни инвертори за 3-фазно захранващо напрежение 400 V

Тип

Приложима мощност [kW] (*1) HD

Номинална мощност [kVA] (*2)

(0.4 до 55 kW)

Приложима мощност [kW] (*1) LD

Номинално напрежение [V] (*3)

Номинален ток [A] LD
Номинален ток [A] HD

Претоварване
Номинална честота [Hz]

150% за 1 мин., 200% за 3.0 сек (HD)/ 120% за 1 мин. (HD)

3-фазно 380 до 480 V (с AVR)

Характеристика

Захранваща мрежа: мощност, 
фази, напрежение и честота
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3-фазно захранване 380 до 480 V, 50/ 60 Hz

Външно захранване: фази, 
напрежение, честота 1-фазно захранване 380 до 480 V, 50/ 60 Hz

Външно захранване вентилатор: 
фази, напрежение, честота (*5)
Колебание напрежение/ честота Напрежение: + 10 до -15% (дисбаланс на напрежението: 2% или по-малко) (*6), честота: +5% до -5%

Номинален ток [A] (*7) HD
с DCR
без DCR
с DCR
с DCR
без DCR
с DCR

Необходима мощност [kVA] (*8) HD

Номинален ток [A] (*7) LD

Необходима мощност [kVA] (*8) LD

Въртящ момент [%] (*9)
Спирачно съпротивление
Минимална стойност [Ω]
Въртящ момент [%]

С
пи

ра
не

Вградено

Вградено спирачно съпротивление
Време за спиране [s]
% ED

DC спиране (DC injection braking) Пускова честота: 0.0 до 60.0 Hz, Време за спиране: 0.0 до 30.0 s, Ниво на спиране: 0 до 100%
EMC филтър
DC дросел (DCR - DC reactor)
Приложими стандарти
Степен на защита (IEC60529)
Охлаждане
Тегло/ Маса [kg]

Съответствие с EMC стандарт: Категория C3, околна среда 2 (EN61800-3:2004)
Опция

IP20 (IEC60529) затворен тип, UL отворен тип (UL 50) IP00 отворен тип, UL отворен тип
Естествено охлаждане                   Охлаждане с вентилатор

(75 до 630 kW)
Характеристика

Тип
Приложима мощност [kW] (*1) HD

Номинална мощност [kVA] (*2)
Приложима мощност [kW] (*1) LD

Номинално напрежение [V] (*3)

Номинален ток [A] LD
Номинален ток [A] HD

Претоварване
Номинална честота [Hz]
Захранваща мрежа: мощност, 
фази, напрежение и честота
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 д
ан
ни

В
хо
дн

и 
да

нн
и

Външно захранване: фази, 
напрежение, честота
Външно захранване вентилатор: 
фази, напрежение, честота (*5)
Колебание напрежение/ честота

Номинален ток [A] (*7) HD с DCR
без DCR
с DCR
с DCR

без DCR
с DCR

Необходима мощност [kVA] (*8) HD

Номинален ток [A] (*7) LD

Необходима мощност [kVA] (*8) LD

Въртящ момент [%] (*9)
Спирачно съпротивление
Минимална стойност [Ω]
Въртящ момент [%]

С
пи

ра
не

DC спиране (DC injection braking)
EMC филтър
DC дросел (DCR - DC reactor)
Приложими стандарти
Степен на защита (IEC60529)
Охлаждане
Тегло/ Маса [kg]

150% за 1 мин., 200% за 3.0 сек (HD)/ 120% за 1 мин. (HD)

3-фазно 380 до 480 V (с AVR)

3-фазно захранване 380 до 480 V, 50 Hz
3-фазно захранване 380 до 480 V, 60 Hz

1-фазно захранване 380 до 480 V, 50/ 60 Hz

Напрежение: + 10 до -15% (дисбаланс на напрежението: 2% или по-малко) (*6), честота: +5% до -5%

Пускова честота: 0.0 до 60.0 Hz, Време за спиране: 0.0 до 30.0 s, Ниво на спиране: 0 до 100%
Съответствие EMC стандарт: Категория C3, околна среда 2 (EN61800-3:2004)

Опция

Охлаждане с вентилатор

1-фазно захранване 380 до 480 V/ 50 Hz
1-фазно захранване 380 до 480 V/ 60 Hz

IP00 отворен тип, UL отворен тип

*1) Стандартен 4-полюсен електродвигател на Fuji
*2) Номинална мощност при изходно напрежение 440 V за инвертори за 3-фазно захранване 400 V.
*3) Изходното напрежение не може да превишава захранващото
*5) Входа се използва за захранване на вентилатора в комбинация с ШИМ конвертор с функция регенериране (най-общо не се използва).

*6) 

*7) Стойността се изчислява като се приема, че инвертора е свързан към захранване с мощност 500 kVA (или 10 пъти мощността на инвертора, ако тя 
      надвишава 50 kVA) и %X е 5%
*8) При използване на DC дросел (DCR)
*9) Средна стойност на спирачния момент получена при работа с електродвигател (зависи от КПД на електродвигателя).

Спецификация

Спецификация

 максимално напрежение [V] - минимално напрежение [V] 
 средна стойност 3-фазно напрежение 

x 67 (стандарт IEC61800-3)Дисбаланс на напрежението [%] =
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