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pohony a akční členy

nebo pro řízení a synchronizaci pnutí navijá-
ků při navíjení. SPX9000 je vysoce výkonný 
třífázově napájený měnič frekvence pro ná-
ročná průmyslová zařízení o výkonu v rozsa-
hu od 0,55 do 1 800 kW pro napájecí napě-
tí 208 až 690 V.

Jádrem měniče SPX9000 je rychlý mikro-
procesor, který poskytuje vysoký výpočetní 
výkon pro ty úlohy v praxi, ve kterých je za-
potřebí přesné řízení polohy a značná spolehli-
vost pohonu. Měnič může být použit jak v sys-
témech s otevřenou smyčkou, tak v úlohách, 
které vyžadují snímač polohy ve zpětné vaz-
bě. SPX9000 podporuje rychlou komunikaci 
mezi měniči. Nabízí takémožnost on-line mo-

nitorování pomocí PC pro následnou analýzu 
dynamických událostí bez nutnosti použít další 
hardware. Rychle simultánně sledovat několik 
jednotek lze s využitím softwarového nástroje 
9000Xdrive a komunikační karty CANopen. 
Tam, kde je kromě značné výkonnosti nezbyt-
ná i spolehlivost a kvalita, je měnič frekvence 
SPX9000 tou správnou volbou. 

Měniče frekvence řady 9000X jsou urče-
ny k řízení rozběhů lehkých i těžkých zátě-
ží. Lehká zátěž, jako např. ventilátor, je de-
finována jako max. desetiprocentní přetížení 
jmenovitého proudu IL po dobu jedné minuty 
každých 10 minut. Těžkou zátěží (např. zatí-
ženým pásovým dopravníkem, drtičem) se ro-
zumí padesátiprocentní přetížení jmenovitého 
proudu IH po dobu jedné minuty každých 10 
minut. Automatický průvodce usnadňuje na-

stavení měniče ihned po spuštění. Na výběr 
je několik předem nastavených sad paramet-
rů pro nejpoužívanější úlohy (základní, stan-
dardní, místní/dálkové řízení, vícerychlostní 
řízení, PID řízení, víceúčelové řízení, kaskád-
ní řízení čerpadel/ventilátorů), ale i komplet-
ní sada všech parametrů měniče. 

Měniče frekvence SVX9000 a SPX9000 lze 
rozšířit využitím pěti přídavných karet, které 
umožňují různé způsoby ovládání prostřednic-
tvím analogových či digitální vstupů a výstu-
pů, popř. zajišťujících komunikaci po standard-
ních průmyslových sběrnicích (Profibus-DP,  
Modbus, DeviceNet, CANopen atd.).

Modulární měnič 9000X (obr. 3) se skládá 
z výkonového modulu, řídicí jednotky s rozši-
řujícími kartami a z ovládací klávesnice, kte-
rá je stejná pro všechny typové velikosti. Ří-
dicí jednotka může být externě napájena ze 
zdroje 24 V DC. Ovládací klávesnici lze vyu-
žít k nastavení parametrů měniče a k přenosu 
nebo kopírování těchto parametrů do dalších 
přístrojů. Filtr RFI, standardně integrovaný 
do měničů typových velikostí FR4 až FR9, 

splňuje požadavky na použití měničů v kate-
gorii C2 a C3 podle normy ČSN EN 61800-3.

Systémové měniče SPI9000, SPA9000, 
SPN9000

Portfolio měničů frekvence se společnou 
DC sběrnicí splňuje požadavky na použití 
v systémů s flexibilní architekturou. Použitá 
koncepce vychází z měničů SPX9000. Nabíze-
ný sortiment zahrnuje několik usměrňovacích 
(front-end) jednotek a několik střídačů v ši-
rokém výkonovém spektru (1 až 2 000 kW).

Společnost Eaton nabízí ucelenou řadu mě-
ničů se společnou DC sběrnicí. Usměrňovací 
(front-end) jednotky převádějí síťové střídavé 
napětí a proud na stejnosměrné napětí a proud. 
V případě jednotek SPN9000 (neaktivní front-
-end) se energie přenáší z napájecí sítě do spo-
lečné DC sběrnice. Obousměrný (regenerač-
ní) usměrňovač jednotek SPA9000 (aktivní 
front-end)  dokáže přenášet energii oběma smě-
ry. Při přenosu energie z DC sběrnice do stří-
davé napájecí sítě se hovoří o tzv. rekuperaci 
energie. Na vstupu celého systému se používá 
externí filtr LCL. Použití této jednotky je vhod-
né v úlohách, kde je vyžadováno malé rušení 
harmonickými složkami proudu. Usměrňovací 
jednotka SPN9000 funguje jako diodový můs-
tek složený z diod a tyristorů. Na vstupu se po-
užívá specializovaná tlumivka. Tato jednotka 
je vhodná jako usměrňovací přístroj, jestliže 
nejsou kladeny zvýšené požadavky na obsah 
harmonických složek proudu v elektrické síti.

Jednotka SPI9000 funguje jako obousměr-
ný střídač, který je určen k napájení střída-
vých asynchronních motorů. Střídač je na-
pájen ze společné DC sběrnice pomocí na-
bíjecího obvodu. Ten je u střídačů do 75 kW 
integrován přímo na desce. U vyšších výkonů 
je třeba zajistit externí nabíjecí obvod.

Měniče frekvence se společnou DC sběr-
nicí mají tyto charakteristiky:
– komplexní řada pro téměř každou úlohu 

vyžadující certifikát UL a cUL,
– splňují standardy NEC, NEMA a IEEE,
– pro většinu měničů frekvence je k dispo-

zici alfanumerická klávesnice,
– chlazení vzduchem.

 (Eaton Elektrotechnika)

Obr. 3. Modulární konstrukce měničů frek-
vence SVX

Charakteristiky měniče frekvence 
SPX9000

– robustní konstrukce
– velký výpočetní výkon procesoru 
– integrovaná síťová tlumivka 
– možnost zapojit snímač do zpětné vazby 
– velké rozlišení analogových vstupů 
– snadné ovládání 
– ovládací klávesnice s krytím IP54 pro na-

stavení parametrů řídicí jednotky a mo-
nitorování výstupních veličin

– rozšiřující karty vstupů a výstupů plug & 
play, popř. komunikační karty
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y   Schneider Electric a Krohne 
se společným řešením pro 
správu potrubních sítí 

Společnosti Schneider Electric and Kroh-
ne oznámily na veletrhu Gastech v Abú Dha-
bí (SAE) vznik aliance, jejímž účelem je vy-
tvořit společné řešení pro správu potrubních 
sítí. Kombinace produktů a služeb obou spo-
lečností přispěje ke zlepšení efektivity i bez-

pečnosti potrubních sítí. Nástroje k dosaže-
ní těchto cílů jsou simulace přepravy média 
potrubní sítí, detekce úniků média, správa 
spotřeby energie potřebné k dopravě média, 
integrované bezpečnostní funkce, pokročilé 
metody řízení procesů a kompletní nabídka 
přístrojů pro měření všech důležitých para-
metrů v potrubních sítích. 

Společnost Schneider Electric přináší 
do společného řešení systém SCADA s mož-
ností sledovat a zpracovávat hodnoty v reál-

ném čase, systém pro správu spotřeby elek-
trické energie, PLC a vzdálené terminálové 
jednotky s bezpečnostními funkcemi; na-
proti tomu Krohne poskytuje úplnou nabíd-
ku měřicí techniky, včetně velmi přesných 
průtokoměrů pro fakturační měření a systé-
mu pro detekci úniků médií z potrubí.

Společná nabídka obou firem je určena 
především zákazníkům působícím v oblasti 
těžby, dopravy a zpracování zemního plynu 
a ropy a v chemii a petrochemii. (Bk)


