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Az eladott 10 millió frekvenciaváltó sikerét követően a Mitsu-
bishi Electric Európában is bevezeti új FR-700 frekvenciaváltó 
típuscsaládját. Az előző FR-500 sorozat funkcióit, tudását ki-
bővítve a felhasználók alkalmazásaihoz 100 W…630 kW telje-
sítménytartományban kínálja partnerein keresztül termékeit.
 Napjainkban az energiatakarékos, gazdaságos üzemelte-
tés jelentősége egyre nagyobb, ezért az első lépés a megfelelő 
termék kiválasztása. Ahogyan a vásárló a számláit is később 
kapja kézhez, éppúgy nem feltétlenül szembesül azonnal a 
felmerülő karbantartási és üzemeltetési költségekkel sem. 
Termékeinkkel az alkalmazások költségei csökkenthetők, 
hiszen új frekvenciaváltó sorozatunk saját működését méré-
sekkel ellenőrzi. A ventilátor fordulatszámának, a beépített 
kapacitás és a bekapcsolási túláramkorlátozó állapotának 
mérése garantálja, hogy a frekvenciaváltó idejében fi gyel-
mezteti a karbantartó személyzetet az esetleges karbantartás 
szükségességére. Ha a felhasználó az időszakos ellenőrzést 
és karbantartást részesíti előnyben, természetesen a megszo-
kott karbantartási időzítő is beállítható, amely jelzi az adott 
gép ellenőrzésének esedékességét.
 Minden frekvenciaváltónkra 10 év karbantartásmentes élet-
tartamot garantálunk. A sok éves működés során az eszközök 
illetéktelen beavatkozási kísérleteknek is ki vannak téve: ez 
megakadályozható a paraméterek jelszóvédelmével. Minden 
egyéb kiegészítő nélkül 10 inverter köthető RS-485 hálózatba, 
és bármely frekvenciaváltónkhoz közvetlenül csatlakoztatható 
Mitsubishi grafi kus érintőképernyő is. A GT1020, GT1030 ki-
jelzőkről www.meltrade.hu honlapunkon tájékozódhat.
 Az új eszközökkel a kapcsolók és a vezérlés járulékos költ-
ségeinek jelentős hányada megtakarítható, a kezelés komforto-
sabbá és élvezetesebbé válik, és ami a legfontosabb, a „szükség 
szerinti karbantartás” koncepciójával az üzemetetés költségei és 
az állásidők is csökkenthetők.
 Az új típusok néhány fontosabb jellemzője egyaránt meg-
könnyíti a rendszerintegrátor és a végfelhasználó életét: 

mágneses fl uxusvektor-szabályozás, • 
beépített PID-szabályozó, • 
RS-485, Modbus-RTU kommunikáció• 
„lágy-PWM”-funkció, amely a PWM-vivőfrekvencia spektru-• 
mát úgy módosítja, hogy a motor zavaró hangja megszűnik.

A frekvenciaváltó család négy tagja különböző területeken nyújt 
megoldást alkalmazásaihoz:

FR-A700 beépített PLC-vel
Miért alkalmazna a frekvenciaváltó mellé PLC-t és külön-
böző vezérlőket, ha azt a frekvenciaváltó eleve tartalmazza? 
A beépített PLC a Mitsubishi A sorozatú moduláris PLC-
jének utasításkészletét használja; ez jól ismert és a legtöbb 

feladatnak megfelel. A be/kimenetek alapkiépítése: 12 digi-
tális bemenet, 7 digitális kimenet, 2 be- és 1 analóg kimenet, 
de számuk opcionális modulokkal bővíthető. Visszacsatolt 
enkóderes hajtással szervo- és léptetőmotoros rendszereket 
helyettesíthet. A felhasználók a PLC-vel kiegészített frekven-
ciaváltó előnyeit egészen 630 kW teljesítményig élvezhetik.

FR-E700 kompakt inverter
Ez a kisméretű típus 15 kW motorteljesítményig nyújt kom-
pakt megoldást. Fő alkalmazási területei az 1 vagy 3 fázisú be-
táplálású gépépítési feladatok. Fontos tulajdonságuk a magas 
terhelhetőség és indítónyomaték, amit jól jellemez az, hogy 
a névleges nyomaték 200%-át nyújtja visszacsatoló enkóder 
nélkül 0,5 Hz frekvencián. A szereléstechnika számára lénye-
ges alaptulajdonság az egymás mellé építhető kivitel.

FR-F700 frekvenciaváltók ventilátoros és szivattyús 
hajtásokhoz
A hajtások számának ugrásszerű növekedése egyre inkább 
a középpontba helyezi a hatásfokot, az energiatakarékossá-
got, és az ebből következő kevesebb veszteségi hő olcsóbb 
és egyszerűbb elvezetését. Az FR-F700 sorozat az első, 
amelynek fejlesztésekor a Mitsubishi Electric nagoyai köz-
pontja az energiatakarékosságot tűzte ki célul. Elsősorban 
a változó nyomatékigényű terhelések, ventilátoros és szi-

Több mint 10 millió eladott Mitsubishi
frekvenciaváltó

A Meltrade Kft. a Mitsubishi Electric ipari automatizálási üzletágának hivatalos magyarországi képviselete 
bemutatja új frekvenciaváltó sorozatát.
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vattyús hajtások energiatakarékos üzemeltetéséhez ajánlott, 
de általános hajtási célokra szintén alkalmas. Az optimális 
gerjesztésszabályozásnak köszönhetően a frekvenciaváltó 
akár 1 éven belül behozhatja saját árát.
 Kiemelkedő újdonság, hogy az inverter akár 4 motor fel-
váltott kezelésére is alkalmas. Például közös nyomócsőre vagy 
szellőztető rendszerre dolgozó motorok egyetlen PID szabá-
lyozási körbe foghatók össze. A berendezés az egyes motoro-
kat a maximális fordulatszám elérésekor közvetlenül a háló-
zatra kapcsolhatja. A motorokat felváltva kezelheti, így három 
további frekvenciaváltó takarítható meg. A kezelés sorrendjé-
nek megadásával egyenletes motorterhelést érhetünk el.
A 630 kW teljesítményhatárig használható termék a 10 kar-
bantartásmentes év és az energiatakarékos működés révén je-
lentős hasznot hozhat a felhasználóknak.

FR-D700 univerzális frekvenciaváltók
Az FR-D700-as sorozatot 7,5 kW teljesítményig általános 
célokra ajánljuk. Számos versenytárs termékkel ellentétben 
ez a család a katalógusban megadott névleges kimeneti ára-
mot garantálja magasabb, 14,5 kHz PWM vivőfrekvencia 
választása mellett is. Ezáltal nagyobb igénybevétel esetén is 

változatlanul halk működésű maradhat a hajtott motor, nem 
szükséges nagyobb teljesítményű frekvenciaváltó a minősé-
gi, zajmentes hajtás megvalósításához. Ez a frekvenciaváltó-
család is rendelkezik az FR-F700 sorozat energiatakarékos 
optimális gerjesztésszabályozási funkciójával.

Indulásra készen
Termékeink egyszerűen és gyorsan paraméterezhetők a prog-
ramozó szoftver vagy a készülékek kezelőpaneljén elhelye-
zett vezérlőtárcsa segítségével. A paraméterezés, valamint az 
áram, feszültség és frekvencia értékek online monitorozása 
elvégezhető SC-FR-PC kábellel, vagy FR-A700 és FR-E700 
esetén USB porton keresztül.
 A termékek további tulajdonságairól és előnyeiről, valamint 
versenyképes árairól mérnökeink örömmel adnak tájékoztatást.

MELTRADE Automatika Kft.
1107 Budapest, Fertő u. 14.

Tel.: (+36 1) 431-9726
Fax: (+36 1) 431-9727

E-mail: offi ce@meltrade.hu
www.meltrade.hu

A FIELDVUE® digitális szeleppozicionáló vezető szerepét igazolják az ügyfe-

lek világszerte több ezer alkalmazásban.

Az Emerson Process Management bejelentette, hogy a 750 000. Fisher® 

FIELDVUE® digitális szeleppozicionálót szállítja, ezzel jelzi a végfelhaszná-

lók számára a Fisher folyamatos technológiai vezető szerepét a kiforrott 

szolgáltatások terén.

 „Ez a mérföldkő nagyon fontos számunkra, mert jelzi, hogy digitális szelep-

pozicionálóink és szolgáltatásaink több ezer felhasználónak segítenek szerte a 

világon abban, hogy javítsák üzemeik teljesítményét”– mondta Terry Buzbee, 

az Emerson Process Management Fisher üzletágának elnöke. „Elsőként vezet-

tük be ezt az intelligens digitális szeleppozicionálási technológiát, és nagyszerű 

azt látni, hogy az versenyképes technikát nyújt a felhasználóknak a pontosabb 

szabályozás és a magasabb szintű karbantartási feladatok ellátásához.”

 A digitális szeleppozicionálókat az Emerson 1994-ben vezette be a Fisher 

folyamatos szeleptechnológiai fejlesztéseinek és innovációjának részeként 

annak hatására, hogy az ügyfeleknek a jobb megoldásokra volt szükségük 

a kritikus berendezések állapotának nyomon követéséhez és karbantartásuk 

megkönnyítéséhez. Beavatkozó elemekként a szelepek alapvető fontosságú-

ak a szabályozási feladat ellátásában, nehéz körülmények között is megbíz-

hatóan üzemelnek a változatos technológiai környezet eltérő közegeiben is. 

Az Emerson szeleptechno-

lógiai és műszerezési szak-

értelmére támaszkodva 

fejlesztette ki a mikropro-

cesszor-alapú FIELDVUE 

pozicionálót, amely a fel-

használók számára lehető-

vé teszi a szelepek online 

fi gyelését, a teljesítmény-

adatok folyamatos gyűjtését 

és rendszerezését, valamint 

a szelep karbantartásának 

jobb előrejelzését és tervezését. A FIELDVUE pozicionáló kulcsfontosságú elem 

annak elősegítésében, hogy az Emerson PlantWeb® digitális rendszerrel jelen-

tős megtakarítást lehessen elérni a projektek létesítési és működési költségeinek 

csökkentésében.

 A folyamatos fejlesztés révén az Emerson a pozicionálókat – a SIS (Safety 

Instrumented System – Műszeresen Vezérelt Biztonsági Rendszer) alkalmazá-

sokban – a Foundation™ terepibusz kommunikációval, fejlett szelepdiagnosz-

tikával, online teljesítménydiagnosztikával és vészhelyzeti leállító funkcióval 

egészítette ki. A DVC6000 a CSA által jóváhagyott bizonylatolással rendel-

kezik műszer földgázzal történő használathoz. Az Emerson kiterjesztette a 

digitális szeleppozicionálók alkalmazását a nukleáris alkalmazásokra is az 

erre tanúsított verzió kifejlesztésével.

 „Elköteleztük magunkat a folyamatos fejlesztés iránt a termékminőség, a meg-

bízhatóság és a díjnyertes megoldások kombinációja révén” – mondta Buzbee. 

– „Az Emerson mérnökei fejlesztéseket folytatnak a technológiai és alkalmazási 

lefedettség növelésére új termékek kifejlesztésével, beleértve a DVC6000f-et (terepi 

busz) a SIS-alkalmazásokhoz és az intelligens, vezeték nélküli technológiai megol-

dásokat a szelepdiagnosztika új területen történő alkalmazhatósága érdekében.”

www.emersonprocess.com

Már 750 000 db értékesített Fisher® Fieldvue műszer
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