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Przemienniki ENC serii EN500/EN600

Charakterystka przemienników

Seria przemienników EN500/EN600 oparta na 32 bitowym procesorze i zaawansowanym algorytmie ste-
rowania wektorowego posiada możliwość pracy w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (współpraca 
z generatorem pulsów – enkoderem) lub otwartej pętli sprzężenia zwrotnego (praca bezczujnikowa), mo-
gąca sterować zarówno prędkością obrotową silnika jak i jego momentem. Przemiennik posiada szero-
ki wachlarz inteligentnych zabezpieczeń co pozwala na jego użycie w wielu aplikacjach. Seria EN500/
EN600 osiąga dużą precyzję, szybką odpowiedź układu na zadaną prędkość oraz dobrą charakterystykę 
pracy w niskich częstotliwościach co czyni ją doskonałym rozwiązaniem przy dokonywaniu wyboru na 
podstawie stosunku jakości produktu do jego ceny. Przemienniki serii EN500/EN600 posiadają dobre 
wyposażenie podstawowe jak i różnorodność wyposażenia dodatkowego, takiego jak karty rozszerzeń 
z portami komunikacyjnymi oraz dodatkowe panele LCD (lokalne oraz zdalne) posiadające opcję kopio-
wania parametrów

Kilka trybów sterowania

Przemiennik korzysta z trybu sterowania wekto-
rowego w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego 
(bezczujnikowo), sterowania wektorowego z za-
mkniętą pętlą (praca z enkoderem) lub zoptyma-
lizowanego sterowania skalarnego (U/f). Posiada 
opcję zarówno sterowania prędkością jak i stero-
wania momentem

Użyteczne funkcje

„Samouczący” się algorytm, funkcja śledzenia 
prędkości, standardowo wyposażony w protokół 
RS485 do komunikacji Modbus/Freeport z opcją 
rozszerzenia o karty komunikacyjne (Profibus DP, 
CANopen, CANlink), rozbudowane funkcje apli-
kacyjne (algorytm sterowania pompą przy stałym 
ciśnieniu, zabezpieczanie pompy przy pracy „na 
sucho”), lokalny panel LED z funkcją kopiowania 
parametrów (opcjonalny panel LED dwuliniowy 
oraz panel LCD), opcjonalny zdalny panel LCD 
z funkcją kopiowania parametrów

Różnorodność zabezpieczeń

Inteligentne funkcje zabezpieczenia (np. ogra-
niczające prąd) oraz detekcji (np. zewnętrznego 
czujnika ciśnienia), możliwość ustawienia wartości 
progu maksymalnego momentu, zabezpieczenie 
zaniku fazy na wejściu oraz wyjściu, wykrywanie 
zwarcia międzyfazowego oraz doziemnego na 
wyjściu, zabezpieczenie nad- oraz podnapięcio-
we, zabezpieczenie termiczne

Ponadprzeciętna wydajność

Zaimplementowany algorytm wektorowego ste-
rowania momentem charakteryzuje się wysoką 
precyzją (±0.5% znamionowej częstotliwości przy 
sterowaniu wektorowym bez enkodera; ±0.1% 
znamionowej częstotliwości przy sterowaniu wek-
torowym z enkoderem, ±1% znamionowej czę-
stotliwości przy sterowaniu skalarnym), szybką 
reakcją oraz bardzo dobrą charakterystyką nawet 
przy niskich częstotliwościach. Przemiennik jest 
bardzo łatwy w montażu, posiada powyżej stan-
dardową ilość wejść i wyjść cyfrowych oraz wyjść 
analogowych co czynni go doskonałym wyborem 
przy porównywaniu stosunku jakości do ceny



Dane techniczne
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Znamionowe napięcie wejściowe

1-fazowe 200 - 240V (±15%)
3-fazowe 200 - 240V (±15%)
3-fazowe 380 - 480V (±15%)

Znamionowa częstotliwość wejściowa 50/60Hz (±5%)

Zakres napięcia wyjściowego 0 - proporcjonalnie do napięcia wejściowego

Zakres częstotliwości wyjściowej 0 - 600Hz

Przeciążenie Typ G: 150% prądu znamionowego przez 1 minutę
Typ P: 120% prądu znamionowego przez 1 minutę
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Metoda sterowania
Sterowanie wektorowe w pętli otwartej (sterowanie prędkością lub momentem), sterowanie 
wektorowe w pętli zamkniętej (sterowanie prędkością lub momentem), sterowanie skalarne w pętli 
otwartej

Dokładność regulacji prędkości
±0.5% sterowanie wektorowe w pętli otwartej
±0.1% sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej
±1% sterowanie skalarne

Zakres regulacji prędkości
1:100 sterowanie wektorowe w pętli otwartej
1:2000 sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej
1:50 sterowanie skalarne

Początkowy moment obrotowy
150%/0.5Hz sterowanie wektorowe w pętli otwartej
180%/0Hz sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej
150%/1Hz sterowanie skalarne

Dokładność regulacji prędkości ±0.3% prędkości synchronicznej (sterowanie wektorowe w pętli otwartej)
±0.1% prędkości synchronicznej (sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej)

Dokładność regulacji momentu ±10% momentu znamionowego (sterowanie wektorowe w pętli otwartej)
±5% momentu znamionowego (sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej)

Odpowiedź przy sterowaniu momentem ≤20ms (sterowanie wektorowe w pętli otwartej)
≤10ms (sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej)

Dokładność częstotliwości Zadana wartość cyfrowa: ±0.01% maks. częstotliwości wyjściowej
Zadana wartość analogowa: ±0.5% maks. częstotliwości wyjściowej

Rozdzielczość ustawiania częstotliwości Zadana wartość cyfrowa: 0.01Hz
Zadana wartość analogowa: 0.1% maks. częstotliwości wyjściowej

Podbicie momentu Automatyczne, manualne 0.1-12%

Charakterystyka U/f W zakresie 5-600Hz możliwość wybrania jednej z 5 różnych krzywych U/f: stały moment, moment 
opadający 1, moment opadający 2, moment opadający 3, zdefiniowana przez użytkownika

Przyśpieszanie oraz spowalnianie
Dostępne dwa sposoby przyśpieszania/spowalniania: liniowy oraz po krzywej “S”. Dostępnych 15 
wartości czasu przyśpieszania/spowalniania - jednostki czasu (0.01s, 0.1s, 1s) są opcjonalne. Maksy-
malny czas: 1000min

Hamowanie

Moduł hamujący: przemienniki ≤15kW z wbudowanymi modułami hamującymi (możliwość dodania 
rezytora pomiędzy zaciski “+” oraz “PB”). Modele ≥18.5kW wymagają zewnętrznego modułu hamu-
jącego wpiętego pomiędzy zaciski “+” oraz “-” (z możliwością dodania rezytora pomiędzy zaciski “+” 
oraz “PB”)

Dodatkowe funkcje sterowania
Pobudzenie przemiennika (Jog), wielostopniowa rampa prędkości, wbudowany regulator PID, tryb 
pracy energoszczędnej, tryb automatycznej regulacji napięcia wyjściowego (AVR), automatyczne 
ograniczenie prądu, śledzenie prędkości silnika
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Wejścia cyfrowe
Ilość: 8 
Maks. częstotliwość wejścia 8 (X8/DI - uniwersalne) 1kHz, maks. częstotliwość wejścia 1 (X1 - impul-
sy) 50kHz. Mozliwość rozbudowy do maks. ilości 14 wejść cyfrowych

Wejścia analogowe
Ilość:2
Wejście 1 (AI1) 0-10V lub 4-20mA, wejście 2 (AI2) -10-10V lub 4-20mA. Mozliwość rozbudowy do 
maks. ilości 4 wejść analogowych

Wyjście impulsowe 0.1 - 20kHz impulsy prostokątne

Wyjścia analogowe
Ilość: 2
Wyjście 1 (AO1) oraz wyjście 2 (AO2) 0-10V lub 4-20mA. Mozliwość rozbudowy do maks. ilości 4 
wyjść analogowych
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Zabezpieczenia
Przeciwzwarciowe, zaniku fazy na wejściu/wyjściu, nadprądowe, nadnapięciowe, podnapięciowe, 
termiczne, przeciążeniowe, kontroli utraty obciążenia, ciągłe po utracie zasilania, zabezpieczenie 
przekaźników oraz terminali

Unikalne funkcje Szybkie ograniczenie prądu przemiennika, kontrola przemienika pojedyńczym impulsem, wirtualne 
wejścia wyjścia
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Obszar stosowania Wewnątrz pomieszczeń (wolnych od czynników szkodliwych takich jak pył, gaz korozyjny, gaz 
łatwopalny, zasolenie)

Stopień ochrony IP20

Temperatura otoczenia od -10°C do 40°C (możliwość pracy w zakresie temperaturowym od 40°C do 50°C po uprzednim 
obniżeniu obciążenia lub zwiększeniu powierzchni radiatorów)

Temperatura przechowywania od -40°C do 70°C

Wysokość n.p.m. <1000m (praca powyżej 1000m możliwa po uprzednim obniżeniu prądu wyjściowego, redukcja 10% 
prądu znamionowego na każde dodatkowe 1000m)

Chłodzenie Wymuszone oraz naturalne

Montaż Naścienny lub wewnątrz szaf napędowych



Oznaczenie modeli

Wybór modeli

EN600 - 4T 0015G / 0022P B

Kod Objaśnienie

EN••• Numer serii

Kod Akcesoria

B Wbudowany moduł 
hamujący

Kod Napięcie zasilania

2S 1-fazowe 220 V

4T 3-fazowe 380 V

Kod
Moc silnika dla  
obciążenia momentem 
stałym (kW)

0004 0,40

0007 0,75

••• •••

0450G 45

0550G 55

Kod
Moc silnika dla  
obciążenia  
kwadratowego (kW)

0015P 1,50

0022P 2,20

••• •••

0550P 55

0750P 75

Zasilanie Typ Nominalny prąd wyjściowy (A) Nominalna moc silnika (kW)

1-fazowe
220 V

EN600-2S0004 2,5 0,4

EN600-2S0007 4,0 0,7

EN600-2S0015 7,0 1,5

EN600-2S0022 10,0 2,2

EN600-2S0037 15,0 3,7

3-fazowe
380 V

EN600-4T0007G/0015P 2.30 / 3.70 0.7 / 1.5

EN600-4T0015G/0022P 3.70 / 5.00 1.5 / 2.2

EN600-4T0022G/0037P 5.00 / 8.50 2.2 / 3.7

EN600-4T0037G/0055P 8.50 / 13.0 3.7 / 5.5

EN600-4T0055G/0075P 13.0 / 17.0 5.5 / 7.5

EN600-4T0075G/0110P 17.0 / 25.0 7.5 / 11.0

EN600-4T0110G/0150P 25.0 / 33.0 11.0 / 15.0

EN600-4T0150G/0185P 33.0 / 39.0 15.0 / 18.5

EN600-4T0185G/0220P 39.0 / 45.0 18.5 / 22.0

EN600-4T0220G/0300P 45.0 / 60.0 22.0 / 30.0

EN600-4T0300G/0370P 60.0 / 75.0 30.0 / 37.0

EN600-4T0370G/0450P 75.0 / 91.0 37.0 / 45.0

EN600-4T0450G/0550P 91.0 / 112.0 45.0 / 55.0

EN600-4T0550G/0750P 112.0 / 150.0 55.0 / 75.0

Dostępne bezpośrednio z magazynu firmy Eltron Możliwość zamówienia z magazynu producenta



Nazwa Model Opis Wyposażenie

Panel 
operatorski

EN-LED3-D

Jednoliniowy, lokalny panel 
LED z potencjometrem 
(zawiera funkcję kopiowania 
parametrów)

Standardowe

EN-LED4-D

Dwuliniowy, lokalny panel 
LED z potencjometrem 
(zawiera funkcję kopiowania 
parametrów)

Opcjonalne

EN-LCD1
Lokalny panel LCD (zawiera 
funkcję kopiowania para-
metrów)

Opcjonalne

EN-LCD2
Zdalny panel LCD (zawiera 
funkcję kopiowania 
 parametrów)

Opcjonalne

EN-LED1 Jednoliniowy, lokalny panel 
LED Opcjonalne

Karty 
rozszerzeń - 
komunikacja

EN-PR01
Karta komunikacyjna  
Profibus-DP  
(dla przemienników ≤ 15 kW)

Opcjonalne

EN-PR02
Karta komunikacyjna  
Profibus-DP  
(dla przemienników > 15 kW)

Opcjonalne

EN-CAN1 Karta komunikacyjna  
CANopen Opcjonalne

EN-CAN2 Karta komunikacyjna CANlink Opcjonalne

Karty 
rozszerzeń - 
enkoder

EN-PG01
Karta enkodera z wyjściami 
różnicowymi (sygnał  
enkodera nie izolowany)

Opcjonalne

EN-PG02
Karta enkodera z wyjściami 
różnicowymi (sygnał  
enkodera izolowany)

Opcjonalne

EN-PG03
Karta enkodera z wyjściami 
pojedynczymi (sygnał  
enkodera izolowany)

Opcjonalne

Karta 
rozszerzeń - 
zintegrowana

EN-PRPG01

Karta zintegrowana - protokół 
komunikacyjny Profibus-DP 
 oraz karta enkodera 
z wyjściami pojedynczymi 
(przemienniki ≥5.5 kW)

Opcjonalne

Budowa

Schemat połączeń

Akcesoria

Niezależna
klawiatura

Odseparowany
człon
chłodzący

Łatwy 
w utrzymaniu 
wentylator

Trójwarstwowa struktura

Zewnętrzny rezystor
hamujący

Zewnętrzny moduł hamujący

EN600 M
U

P (+) PB (-)

VS (L2 - 220 V AC)
400 V AC
50/60 Hz

R (L1 - 220 V AC)

W

Y1

Y2

Y3

Y4/DO
COM

T

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8/DI

COM

GND

+10 V
0 - 10 V

-10 V - 10 V

4 - 20 mA

AI1

AI2

GND

PW

+24 V

GND

A01

A02

GND

TA
NO

NC

COM

+ 24V

RS485+

RS485-

GND

TB

TC

Wejścia z wewnętrzną
izolacją transoptorem

Przy zmianie pozycji
SW2 ustawić parametr
F00.20 zgodnie  
z podręcznikiem

V: 0 - 10 V
A: 4 - 20 mA

V

A

V

A

Usunąć w przypadku
zasilania źródłem
zewnętrznym

AI1
V: 0 - 10 V
A: 4 - 20 mA

AI2
V: -10 V - 10 V
A: 4 - 20 mA

Wejście dla pulsów  
szybkozmiennych

Konfiguracja stanów:

Stan niski (linia ciągła)
zworka PW podłączona z +24 V

Stan wysoki (linia przerywana)
zworka PW podłączona 
z COM

Port komunikacyjny  
z protokołem RS485 
(skrętka ekranowana)

Wyjście cyfrowe:
pomiar częstotliwości
impulsy 24 V



Wymiary oraz ciężar modeli

2 2

Rysunek A Rysunek B

(Kształt oraz wymiary panelu LED) (Kształt oraz wymiary obudowy panelu LED)

Typ przemiennika A
[mm]

B
[mm]

W
[mm]

H
[mm]

D
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

Otwory 
montażowe Rysunek Waga

[kg]

EN600-2S0004

104 186 115 200 151 - 164 5 A 2,5EN600-2S0007

EN600-2S0015

EN600-2S0022 104 186 115 200 151 - 164 5 A 2,5

EN600-2S0037 129 227 140 240 175 - 188 5 A 4,5

EN600-4T0007G/0015P

104 186 115 200 151 - 164 5 A 2,5
EN600-4T0015G/0022P

EN600-4T0022G/0037P

EN600-4T0037G/0055P

EN600-4T0055G/0075P
129 227 140 240 175 - 188 5 A 4,5

EN600-4T0075G/0110P

EN600-4T0110G/0150P
165 281 180 304 189 - 202 6 A 6,5

EN600-4T0150G/0185P

EN600-4T0185G/0220P
180 382 250 398 210 214 223 9 B 15,0

EN600-4T0220G/0300P

EN600-4T0300G/0370P
180 434 280 450 240 244 253 9 B 20,0

EN600-4T0370G/0450P

EN600-4T0450G/0550P
190 504.5 290 530 250 254 263 9 B 29,0

EN600-4T0550G/0750P

Dostępne bezpośrednio z magazynu firmy Eltron Możliwość zamówienia z magazynu producenta

Dystrybutor: 
ELTRON Spółka z o.o. Sp. k.  |  ul. Brodzka 10 B  |  54-103 Wrocław
tel.: +48 71 343 97 55  |  fax: +48 71 344 11 41
www.eltron.pl  |  sklep.eltron.pl


