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Серията честотни инвертори KEB COMBIVERT G6 е проектирана като “ALL-IN-ONE” 
(“Всичко-в-едно”) решение, което отговаря на всички важни изисквания за управление 
на трифазни електродвигатели. Бяха разработени широка гама устройства, които да 
поддържат най-новите технологии за управление.
Използваните нови 32 bit микро-контролери, както и доказаните характеристики на 
честотните инвертори на KEB бяха доразвити в това ново устройство.

Базовата версия с алгоритмите за управление v/HZ и SMM (безсензорно управле-
ние) използва стандартни задачи с асинхронни задвижвания за изходни честоти до 
800 Hz.

По-високи изисквания за стабилност на въртящия момент и оборотите изпълняват 
версиите с безсензорно управление:
G6-ASCL (asynchronous sensorless control) за асинхронни електродвигатели
G6-SCL (synchronous sensorless control) за синхронни електродвигатели

Структурираните в две нива параметри с базово меню (потребителски параметри и 
меню приложение (параметри на приложението) осигуряват на KEB COMBIVERT G6 
уникална функционалност, насочена към потребителя. 

 

Специалните функции за управление на вентилатори и функцията stand-by, продикту-
вани от нуждите на приложенията, намаляват загубите/ топлинното натоварване на 
устройството и по-този начин повишават общия КПД на системата.
За улесняване на поддръжката, охлаждащите вентилатори могат лесно да се заменят.
Компактният дизайн намалява изискванията за място при монтаж на няколко задвиж-
вания едно до друго.

KEB COMBIVERT G6 - новият еталон за индустриални приложения!

Интегрирана гъвкавост
Характеристики - управляващ модул
Характеристики - силов модул
Таблици с данни
Децентрализирана степен на защита
Приложения
Софтуер KEB COMBIVIS 6
KEB COMBILINE: спирачни съпротивления, мрежови дросели, филтри
Представителства на KEB

Налични са изпълнения с вграден текстов пулт с LCD дисплей, който дава възможност 
за избор на езика.
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KEB COMBIVERT G6 - Електромагнитна съвместимост (EMC)

Платки за комуникация (опция) чрез протоколи:

В съответствие с текущите изисквания на европейската директива за машините, KEB 
COMBIVERT G6 предлага вградена 2-канална функция за безопасност STO (safety 
torque off), съгласно категория 3, стандарти EN ISO 13849-1 PL e/ IEC EN 62061, SIL 3.

Интегрирана гъвкавост и функции за безопасност

В допълнение, функцията SS1 може да работи заедно с външно предпазно реле с 
таймер. Задвижването намалява скоростта си в рамките на зададено време при 
настроена функция STO (категория за спиране 1, съгласно EN  60204-01)

KEB COMBIVERT G6 - серийна комуникация

CAN - Slave
Profile DS 402

(с/ без LCD 
дисплей)

CAN over EtherCat 
DS 402

100 MBaud
(без LCD дисплей)

Com. specification V1.0
Описание на 

продукта V1.0.1
(с/ без LCD дисплей)

(без LCD
дисплей)

(без LCD
дисплей)

Всички габарити инвертори са готови за монтаж и оборудвани с EMC филтър с малък 
ток на утечки (< 5 mA) към земя и възможност за свързване при дължина на кабела до 
електродивгателя до 100 m.
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Характеристики/ функции - управляващ модул

Управляващ модул     Аналогово/ Цифрово

вътрешно и външно 24V DC захранване
RS 232/485 интерфейс, отворен протокол (open protocol) KEB DIN 66019-II
аналогови/ цифрови входове и изходи (в зависимост от версията на управлението)
функция STO, 2-канална, категория 3, EN ISO 13489-1, PL e / IEC EN 62061, SIL 3

   
8 цифрови входа       2 цифрови изхода
2 релейни          Pulse-Train (CAN)

   

 

 

 

  

 

 

   
2 аналогови входа, 0...±10 V, 
0...±20 mA, 4...20 mA
2 аналогови изхода (0...±10 V)
(не са налични за EtherCat,  Profinet, Powerlink)

за клемореда с 32 клеми за динамични старт-стоп приложения с висока точност.

8    
цялостното програмиране на макрос с параметри предлага по-висока функционал-
ност на входовете и изходите или последователна работа на няколко електродви-
гателя и може отчасти да поеме някои PLC функции.

PID                
за външните и вътрешните променливи безопасна работа с електродвигатели 

с навит ротор и/или спирачка

специален режим на спиране без 
спирачно съпротивление

DC                
за серийно производство, KEB пред-
лага доставка на предварително 
настроени устройства със защита с 
парола от неупълномощен достъп.

      f = 0 Hz
входовете/ изходите отговарят на сертифицираната функция SMM с ниво 0 Hz.

 

  /  
по заявка, инверторите G6 Аналогово/ Цифрово управление и CAN могат да се 
доставят без функции за защита и без LCD, само с клавиатура.

     



KEB COMBIVERT G6
версия с предпазни

функции и LCD дисплей

Характеристики - силов модул

KEB COMBIVERT G6 
силови клеми

KEB COMBIVERT G6 
клеми свързване 

на електродвигателя

захранване 1-фазно 200…240 V AC, 3-фазно 380 … 480 V AC, +10/-20%, 
50/60 Hz и DC-вход

Силов модул

EMC съгласно клас C1 и клас C2 с вграден филтър
вграден спирачен транзистор (GTR7)

Електромагнитна съвместимост (EMC)
чрез използване на нови материали и конфигурация,

съгласно EN61800-3 за околна среда C1 и C2 и дължина на 
кабелите към електродвигателя до 100 m (C2) и до 50 m (C1).

за особено малък ток на утечки на компонентите на филтъра 
към земя 

< 5 mA (EMC с малък ток на утечки)
и безопасност при монтажа, поради разделените силови и 
клеми за свързване на електродвигателя
Температурна защита

анализ на сигналите за мониторинг на температурата на 
електродвигателя (PTC сензор, термо превключватели, KTY 
сензор от корпус Е) и безопасно изключване.

Напълно оразмерен

абсорбиране на импулсната енергия от междинната верига и надеждна работа при 
колебания в захранването.
вътрешен DC дросел като опция за габарити 16-18, корпус E

За приложения по целия свят
сертифициран по UL/ cUL
конфигуриран за мрежово захранване от 200V 
до 240 V или от 380 V до максимум 450 V, 50/ 60 
Hz, допуск +10/ -20 %
DC захранване с предварително зареждане на 
веригата (корпус A до C)
всички платки имат предпазно лаково покритие

5

с висока способност на претоварване за ускоряване и намаляване на скоростта,
основно конфигуриран за профил на натоварване с постоянен въртящ момент.
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Технически данни

W

H

D

Корпус A B C E
Ширина W
Височина H
Дълбочина D
Монтаж
Тегло
Охлаждане:
Топлообменен радиатор
Плосък радиатор
Външно охлаждане/ термично 
разделен от инвертора

[mm] 90 90 117 170/198*
[mm] 204 269 260 340
[mm] 200 200 230/175* 280/165*

2 x M4 2 x M4 4 x M5 4 x M6 / 10 x M6*
[kg] 1.5 2.5 4.6 11.3

опция опция
– – –

Пример за поръчка
номинална мощност
интерфейс за комуникация
функция за безопасност
LCD дисплей

KEB COMBIVERT G6
корпус E - плосък радиатор

KEB COMBIVERT G6 -  

Габарит Тип Изпълнение Вариант
x x G 6 x x x – x x x x

07 … 19 C Аналогово/ цифрово 0 1-фазно 230 V
D CAN 3 3-фазно 400 V
E I/O Link
F EtherCAT

Profinet
A 8 kHz - 180 % IN

G 9 4 kHz - 180 % IN

H Powerlink 5 4 kHz - 150 % IN

3 A/0 без дисплей
D

GTR7 и вграден филтър
и с функция STO B/1 с LCD дисплей

2 SCL
A Корпус 3 SCL/LCD дисплей
B 4 ASCL
C 5 ASCL/LCD дисплей
E
M Монтиран към  

електродвигателя инвертор
0 Въздушно охлаждане
1 Плосък радиатор

Налични в 4 различни корпуса, KEB COMBIVERT G6 покрива диапазона от 0.75 до 30 
kW с възможност за монтаж в табло или директно към съоръжението. 
Инверторите с плосък радиатор за охлаждане (flat rear) и с радиатор термично разде-
лен от инвертора (push through) се различават по размери, с цел оптимизиране на 
трансфера на топлината.

1.5 kW
без
с
с

4 kW
EtherCAT

без
не е наличен

12.G6.F3B-390009.G6.CDA-3910
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Технически данни

* Номинално напрежение  480 V: Inom = 0,86 x номиналния изходен ток

230 V 400 V
Габарит 07 09 07 09 10 12 13 13 14 15 16 17 18 19

Входно напрежение UN [V] 230 V 400 / 480 V*

Брой фази 1 3

Мрежова честота [Hz] 50/60 ±2 % 50/60 ±2 %

Корпус  A  A        B  C E

Номинална изходна мощност [kVA] 1.6 2.8 1.8 2.8 4 6.6 8.3 11 17 23 29 35 42

Макс. мощност на електродв. [kW] 0.75 1.5 0.75 1.5 2.2 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30

Номинален изходен ток* [A] 4 7 2.6 4.1 5.8 9.5 12 16.5 24 33 42 50 60

Макс. кратковременен ток (60 sec.) [A] 7.2 12.6 4.7 7.2 10.4 17.1 21.6 29.7 36 49.5 63 75 90

Свръх-ток (OC) [A] 8.6 15.1 5.6 8.9 12.5 20.6 25.9 35.6 43.2 59 75 90 108

Номинален входен ток [A] 8 14 3.6 6 8 13 17 23 31 43 55 65 66
Макс. допустим мрежов 
предпазител (gG)  [A] 20 20 16 16 16 20 25 25 35 50 63 80 80

Номинална носеща честота [kHz]

Максимална носеща честота [kHz]
Приблизителни загуби на мощност 
при номинална работа  [W] 90 100 40 50 65 92 124 210 222 285 448 569 687 762

Диапазон номинално напреж. Uin [V] 180…264 ±0% 380 ... 480 (305 … 528 ± 0%)

 TN, TT TN, TT, IT

Изходно напрежение [V] 3 x 0 … Uin

Изходна честота [Hz] 0 … 400 (fs = 4 kHz) / 0 … 800 (fs = 8 kHz)

 

C1 (нисък капацитет/ стандартни кабели) 30 50 / 25

50 100 / 50

Ток на утечки [mA] < 5

Степен на защита [EN60529] IP 20 / VBG4

Работна температура [°C] -10 … 45 (55 със занижаване на номиналните характеристики)

Температура на съхранение [°C] -25 … 70

Категория климат  [EN 60721-3-3] 3K3

Околна среда [IEC 664-1] ниво на замърсяване 2

Вибрации railway EN 50155, German. Lloyd Part 7-3

Вграден спирачен транзистор GTR7

Свързване междинна верига

PTC сензор

KTY сензор - - - - - - - - - -

Конфигурация на мрежата

4        4             8      4     4      4     4     8      4   4     4    4      4     4

8        8             8      8     8      8     8     8      8   8     8    8      8     8

C2 (нисък капацитет/ стандартни кабели)

Максимална дължина на кабелите до електродвигателя (екранирани, клас C1 и C2 съгласно EN 61800-3) [m]



Възможност за комбиниране с
8

Децентрализирана степен на защита - монтиран към
електродвигателя инвертор

Наличен в момента за мощности:

Електродвигатели на KEB от серията DM
габарити 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112

Възможност за комбиниране с

KEB COMBIVERT G6M
с отвори за кабелите

KEB COMBIVERT G6M

Размери [mm]: ширина     височина     дълбочина

  тегло: 4 kg
степен на защита: IP54

G6M е интегриран в летия корпус и предлага всички характеристики на децен-
трализираната инсталация с директен монтаж на силовата електроника на 
мястото на клемната кутия на мотор-редукторите на KEB.

0.75 и 1.5 kW - 230 V
0.75  1.5 и 2.2 kW - 400V

186              148                270

Хеликоидален 
червячен редуктор

Хеликоидален 
съосен редуктор

Хеликоидален 
конусен редуктор

Хеликоидален 
редуктор за 

монтаж на вал
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Приложения

-  
висок момент при пуск (breakaway torque)
точност на момента по време на работа
предпазно покритие

 

   

,  

 

 

 

бърза обработка на зададените стойности с ±10 V
точно позициониране за компенсиране мъртвия ход на работните звена

дължина на кабела до електродвигателя до 100 m
надеждна механична част

висока динамика при  намаляване на скоростта
вграден спирачен транзистор

изходна честота до 800 Hz
PID регулатори

висок пусков момент
постоянен момент при промяна на 
натоварването
подходящ за съвременни трифазни 
електродвигатели и стандартни 
електродвигатели за асансьори

управление на високооборотни шпиндели
конвейери, подреждачи
инструментални глави

PID регулатори
предпазно покритие

спестяване на енергия в режим stand-by
висок пусков момент, постоянни обороти

различни интерфейси за комуникация

В допълнение, KEB COMBIVERT G6 може да 
бъде адаптиран към специфичните изисквания 
на Вашето приложение.
Съществуващата платформа е проектирана за 
допълнителни версии, като напр. 
- специални протоколи за комуникация,
- управление на специални електродвигатели
- разширяване на софтуерните функции.



10

Портативен пулт

Софтуер KEB COMBIVIS 6

   (Project management)

   (Device editor)

 

Софтуера за удобно, лесно и функционално настройване от компютъра е базиран на 
.NET технологията. KEB COMBIVIS 6 обединява всички необходими за администри-
ране, пуск, диагностика и оптимизация на задвижването инструменти в една програ-
ма.

автоматично и ръчно търсене на устройства

едновременен достъп до няколко устройства
функции създаване на резервно копие на инфор-
мацията и копиране
16-канален осцилоскоп
създаване на списъци с параметри
поддръжка при пускане в експлоатация

Софтуера е наличен за безплатно сваляне от сайта 
на KEB или можете да го поръчате на DVD, кат. № 
CDSW010-0100.

KEB USB адаптер (D-Sub 9) - HSP5/ DIN 66019 II, кат. №  00.58.060-0020
сервизен кабел 2,8 m, D-Sub 9/ D-Sub 9 - DIN 66019 II, кат. №  00.58.025-001D

Като алтернатива за работа с PC е наличен   в две изпълнения за 
работа с инвертори без вграден LCD дисплей:

базова версия (без батерия), кат. № 00.58.060-0110, комуникация с COMBIVERT 
G6 и с персонален компютър (чрез USB интерфейс)
версия за безжична комуникация, кат. №  00.58.060-0010, със следните 
допълнителни характеристики:
- четец за SD карти
- литиево-йонна батерия
- безжичен трансфер на информация в комбинация с
адаптер за пулта, кат. № 00.58.060-0030, 
за HSP5 и RS232 протоколи DIN 66019 II.

В допълнение към серийния интерфейс и вътрешната флаш памет, към тези устрой-
ства е наличен четец за SD карти за трансфер на данните, напр. настройките на 
параметрите. 
Необходимите за свързване кабели са налични в комплекта.
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KEB COMBILINE - спирачни съпротивления

.

Към клемите на спирачния транзистор GTR7 може да се свърже спирачно съпроти-
вление, което да осигури поглъщането и премахването на енергийните пикове. 

KEB COMBIVERT bookstyle side mount/ footprint version
Каталожен № R PD ширина   височина   дълбочина

[Ω] [W] [mm] [mm] [mm]
10.G6.A90-4300
13.G6.B90-4300
15.G6.C90-4300
17.G6.E90-4300
19.G6.E90-4300

160 200 90 220 31
110 250 90 285 31
56 300 120 295 31
25 300 170 345 31
15 300 170 345 31

KEB COMBIVERT външно спирачно съпротивление
Каталожен № [Ω] [W] [mm] [mm] [mm]

13.BR.100-6110 110 350 80 400 26
14.BR.100-6853 85 410 80 400 26
15.BR.110-6563 56 620 63 370 96
16.BR.110-6423 42 820 63 470 96
17.BR.110-6303 30 1200 90 470 96

Компактната версия за монтаж 
директно под инвертора изисква 
съвсем малко повече дълбочина 
за монтаж. Тя е съществено по-
сигурна; без допълнителни тем-
пературни датчици. 
За предпазване от прегряване 
или възникване на пожар, спирач-
ните съпротивления са снабдени 
с устройство за мониторинг на 
температурата, което може да се 
интегрира във външната верига.

  се използват за оптимизиране на захранващото напрежение. 
Пиковете на напрежението и мощността, напр. при някои типове захранващи мрежи 
или при наличие на големи консуматори, могат да повредят входната верига на инвер-
тора. 
В допълнение, мрежовите дросели намаляват замърсяването на мрежата и удължа-
ват експлоатационния живот на кондензаторите на междинната верига.

   намаляват значително изкривяванията в захранването при 
входния токоизправител и осигуряват изпълняване на високите изисквания за съдър-
жанието на хармоници в мрежата.
За електродвигатели със специални изисквания към повишаването на напрежението 
или формата на тока, са налични универсални   за максимал-
ни изходни честоти до 800 Hz.
Повече информация можете да намерите в 
каталога KEB COMBILINE.
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Други партньори в ...

KEB Antriebstechnik
Austria GmbH
Ritzstraße 8
A - 4614 Marchtrenk
Tel: +43 7243 53586-0
Fax: +43 7243 53586-21
E-mail: info@keb.at
Internet: www.keb.at

KEB Power Transmission
Technology (Shanghai) Co. Ltd.
No. 435 QianPu Road
Songjiang East Industrial Zone
CN-201611 Shanghai, PR. China
Tel: +86 21 37746688
Fax: +86 21 37746600
E-mail: info@keb.cn
Internet: www.keb.cn

Société Française KEB
Z.I. de la Croix St. Nicolas

F - 94510 LA QUEUE EN BRIE
Tel: +33 149620101
Fax: +33 145767495
E-mail: info@keb.fr
Internet: www.keb.fr

KEB (UK) Ltd.
Morris Close
Park Farm Indusrial Estate
GB - Wellingborough NN8 6 XF
Tel: +44 1933 402220
Fax: +44 1933 400724
E-mail: info@keb-uk.co.uk
Internet: www.keb-uk.co.uk

KEB Italia S.r.l. Unipersonale
Via Newton, 2
I - 20019 Settimo Milanese (Milano)
Tel: +39 02 3353531
Fax: +39 02 33500790
E-mail: info@keb.it
Internet: www.keb.it

KEB - Japan Ltd.
15 - 16, 2 - Chome
Takanawa Minato-ku
J - Tokyo 108 - 0074
Tel: +81 33 445-8515
Fax: +81 33 445-8215
E-mail: info@keb.jp
Internet: www.keb.jp

KEB CIS ZAO
Lesnaya str, house 30
Dzerzhinsky (MO)
RUS - 140091 Moscow region
Tel: +7 495 6320217
Fax: +7 495 6320217
E-Mail: info@keb.ru
Internet: www.keb.ru

KEB America, Inc
5100 Valley Industrial Blvd. South
USA - Shakopee, MN 55379
Tel: +1 952 2241400 
Fax: +1 952 2241499
E-mail: info@kebamerica.com
Internet: www.kebamerica.com

• Белгия

• Бразилия

• Корея

• Швеция

• Испания

 

KEB Antriebstechnik GmbH • Geared Motors
Wildbacher Straße 5 • D - 08289 Schneeberg
Telefon +49 3772  67-0 • Telefax 67-281
www.keb-drive.de • E-Mail: info@keb-drive.de

Представителства

 

Австралия • Белгия • България • Гърция • Дания • Египет • Израел • Индия • Индонезия • Иран • 
Испания • Казахстан • Малайзия • Мароко • Нова Зеландия • Пакистан • Полша • Португалия • 
Румъния • Сингапур • Словакия • Тайван • Тайланд • Тунис • Турция • Унгария • Холандия • 
Чехия • Швейцария • Швеция • Южна Африка

… www.keb.de/en/contact/keb-worldwide.html


