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FR-A700 – frekvenciaváltó 
PLC funkcióval

Az FR-A700-as sorozat a Mitsubishi frek-
venciaváltó-család legújabb, legfejlet-

tebb tagja, a nagy sikerû FR-A500(L) so-
rozat továbbfejlesztése (lásd 1. ábra). Az
FR-A700-as frekvenciaváltók táplálása
háromfázisú, 0,4 … 630 kW teljesít-
ménytartományban kaphatóak,  kimeneti
frekvenciájuk 0 … 400 Hz.

Továbbfejlesztett szabályozási funkci-
óinak (mágneses fluxusvektor-szabályo-
zás, szenzor nélküli és enkóderrel vissza-
csatolt vektorszabályozás) köszönhetõen
pontosabb szabályozásra képes, mint
elõdei. Mivel az FR-A700 enkóder jelek
fogadására is alkalmas, a sebesség- és
nyomatékszabályozás mellett zárthurkú
pozíciószabályozás megvalósítására is
lehetõség nyílik. A beállítást az on-line-
autotuning-funkció segíti. Az alkalmazá-
sok igényeinek megfelelõen négyféle ter-
helési mód (szuperkönnyû, könnyû, nor-
mál, nehéz üzem) választható ki.  A frek-
venciaváltó beépített EMC-zavarszûrõ-
vel, 7,5 kW teljesítményig belsõ fékellen-

állással és 22 kW teljesítményig beépített
féktranzisztorral rendelkezik.

Két integrált RS485-ös, USB-port, illet-
ve bõvítõkártyák segítségével számos ipa-
ri hálózaton (CC-Link, Profibus, Modbus

A Mitsubishi új generációs 
frekvenciaváltó- és szervo- 
termék-skálája
A Mitsubishi Electric a Hannoveri Ipari Vásáron egyszerre
mutatta be a frekvenciaváltó-család új FR-A700-as tagját
és az MR-J3 szervohajtást

RTU, LonWorks, SSCNET III) kommuni-
kálhat (lásd 2. ábra). A hálózati ciklusidõk
és az állomások elérési ideje is csökkent,
így a mûködési sebesség a korábbi típu-
sokhoz képest jelentõsen növekedett.

Az FR-A700 sorozat tartalmaz egy
beépített, programozható logikai vezér-
lõt, amely 12 bemenettel, 5 tranzisztoros
és 2 relés kimenettel rendelkezik. A tárol-
ható program mérete 1000 lépés. A PLC-
funkció közvetlen hozzáférést biztosít
minden hajtásparaméterhez, hajtást ve-
zérlõ és monitorozó önálló szabályozó-
ként használható. Így sok esetben nem
szükséges a frekvenciaváltó mellé külön
PLC-t telepíteni, a hajtás tulajdonságai a
létrehozott PLC-programmal módosítha-
tók. A beépített PLC-funkciók programo-
zása létradiagramban lehetséges, a GX
Developer szoftver segítségével.

Az új fejlesztésû alkatrészeknek kö-
szönhetõen a karbantartási ciklusideje 10
évre nõtt. Az FR-A700 sorozatú frekven-
ciaváltók paraméterezésére a kezelõfelü-
leten keresztül, vagy az FR-Configurator
szoftver segítségével van lehetõség. 

MR-J3 – kicsi, pontos és 
felhasználóbarát

Az új generációs MR-J3 szervohajtások a
modern technológia és egyszerû mûködés
ötvözetét nyújtják rendkívül kompakt for-
mában (lásd 3. ábra). Az új funkciók, pl. a
korszerû rezgéselnyomó-rendszer és a to-
vábbfejlesztett valós idejû autotuning ma-
ximális biztonságot, rövid pozicionálási
idõt és egyszerû telepítést biztosítanak.

Az új erõsítõk 40%-kal keskenyebbek,
mint elõdjük, az MR-J2S sorozat tagjai. Az
MR-J3 szervoerõsítõket közvetlenül egy-
más mellé is lehet telepíteni, ezáltal csök-
kentve a helyszükségletet (lásd 4. ábra).

1. ábra. FR-A700: kicsitõl a nagyokig

2. ábra. Kommunikáció optikai hálózaton
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Az új HF-KP-sorozatú szervomotorok
IP65 (HF-SP-motorok IP67) védettségi fo-
kozattal rendelkeznek és 20%-kal kiseb-
bek, mint a korábbi HC-KFS-motorok. 
A motorok táp, és enkódercsatlakozói a
helyszükségletnek megfelelõen megfor-
díthatók (lásd 5. ábra).

Az MR-J3 sorozatnak két verziója érhe-
tõ el: az MR-J3-A modell a hagyományos
hajtásrendszerek számára, sebesség-, po-
zíció- és nyomatékszabályozásra lett kifej-
lesztve. Ez a típus vezérelhetõ impulzus-
sorozattal, analóg vagy digitális jelekkel.

Az MR-J3-B modell a többtengelyû
mozgások, bonyolult hajtásvezérlési háló-
zatba kötött megoldásokhoz ideális. Az
egységek Plug & Play-módszerrel önkonfi-
gurálás útján alkalmazkodnak a Mitsubi-
shi Electric hajtásvezérlõ rendszereihez.
Az egységek közötti kommunikáció az 
50 Mibit/s sebességû, 440 μs ciklusidejû
optikai SSCNET III (Servo System Con-
troller Network) hálózaton keresztül törté-
nik. Az SSCNET-hálózatba kapcsolt szer-
voerõsítõket a Mitsubishi Melsec PLC-csa-
ládjába tartozó moduláris System Q PLC-
családdal és a szintén nemrég bemutatott
FX3U kompakt PLC-vel lehet vezérelni.

Az MR-J3 sorozat jelenleg 50 W…
7 kW teljesítménytartományban érhetõ el.
Nagyobb teljesítményû modulok folyama-
tosan csatlakoznak a termékskálához a ké-
sõbbiekben egészen 110 kW-ig bezárólag.
A kis és nagy fordulatszámnál is elenged-
hetetlen pontosságot a nagy felbontású 
18 bites (262.144 impulzus/ford.) abszo-
lútpozíció-enkóder biztosítja, amit a Mitsu-
bishi a motorral egybeépítve szállít.

A gyors üzembe helyezés a minimális
huzalozásnak, az automatikus erõsítõol-
dali motorazonosításnak, a valós idejû
autotuningnak és az új USB-programozó-
portnak köszönhetõ.
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