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Przemienniki PowerFlex serii 520
Nowa generacja urządzeń o wysokich osiągach. Elastyczne sterowanie.

Przemienniki Allen-Bradley® PowerFlex serii 520 to kolejna generacja zwartych kompaktowych przemienników częstotliwości 
oferujących różnorodność funkcji i oszczędność czasu, co umożliwia ich stosowanie w wielu różnych aplikacjach napędowych 
globalnych. Przemienniki PowerFlex® 523 idealnie nadają się do maszyn autonomicznych i mają możliwość sterowania 
silnikami w aplikacjach o mocy do 11 kW/15 Hp. Przemienniki PowerFlex® 525 można z powodzeniem integrować z maszynami 
połączonymi siecią komunikacyjną oraz w prostej integracji systemów. Do standardowych cech przemienników tej serii należą: 
wbudowany protokół EtherNet/IP™, bezpieczeństwo oraz precyzja sterowania prędkością silnika do 22 kW/30 Hp.

Dzięki połączeniu innowacyjnej konstrukcji, kilku różnym opcjom sterowania silnikiem, elastyczności instalacji, komunikacji, 
energooszczędności i łatwości programowania przemienniki PowerFlex serii 520 pomagają użytkownikowi zwiększyć osiągi 
systemu i skrócić czas projektowania oraz konstrukcji wydajniejszych maszyn.
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Przemienniki PowerFlex serii 520
Nowa generacja urządzeń o wysokich osiągach. Elastyczne sterowanie.

Skonstruowane z myślą o łatwości użytkowania i elastyczności 
instalacji przemienniki PowerFlex serii 520 umożliwiają 
maksymalizację wydajności.

• Zakresy mocy

 – Przemienniki PowerFlex 523: 0,2...11 kW / 0,25...15 Hp 
o szerokim zakresie napięć zasilających 100 do 600 V

 – Przemienniki PowerFlex 525: 0,4...22 kW / 0,5...30 Hp 
o szerokim zakresie napięć zasilających od 100 do 600 V

• Modułowa budowa – wyjmowany moduł sterowania, 
umożliwiający jednoczesną instalację i konfigurację 
przemiennika, co pozwala zwiększyć produktywność 

• Wbudowany port EtherNet/IP w przemienniku PowerFlex 
525 zapewnia doskonałą integrację ze środowiskiem Logix 
i sieciami EtherNet/IP 

• Opcjonalna karta EtherNet/IP z podwójnym portem 
obsługuje funkcjonalność topologii pierścieniowych oraz DLR, 
ułatwiając uzyskanie elastyczności sieci

• Przemienniki PowerFlex 525 AC umożliwiają pracownikom 
bezpieczną pracę dzięki wbudowanej opcji bezpiecznego 
wyłączenia momentu Safe Torque-Off 

•  Oprogramowanie i narzędzia upraszczają prace programistyczne 

• Integralny moduł człowiek-maszyna (HIM) obsługuje wiele 
języków i zawiera funkcję przewijanego opisu QuickView™, 
zapewniającą pomoc w postaci objaśnień parametrów i kodów 
oraz ułatwiającą konfigurację

•  Grupy parametrów aplikacji AppView™ zapewniają 
łatwiejszą konfigurację parametrów w wielu powszechnie 
wykorzystywanych aplikacjach

•  Konfiguracja CustomView™ przyspiesza przekazanie maszyny 
do eksploatacji dzięki zdefiniowanej grupie parametrów 
użytkownika

• Tryb sterowania Economizer i funkcje monitorowania energii 
ułatwiają redukcję kosztów energii

• Przemienniki działają w zakresie temperatur otoczenia 
od -20°C (-4°F) do 50°C (122°F). Przy obniżeniu prądu 
znamionowego oraz zestawie wentylatora modułu sterowania 
możliwa jest praca w temperaturze do 70°C (158°F) 

• Szereg opcji sterowania silnikiem zapewnia zgodność 
z różnymi aplikacjami

• Niewielkie rozmiary podstawy dają wiele możliwości instalacji 
i pozwalają na zaoszczędzenie miejsca wewnątrz rozdzielnicy
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Programowanie MainsFree™ umożliwia 
pobieranie i wysyłanie plików konfiguracyjnych 
z i do modułu sterowania za pomocą złącza USB.

Zachowanie kompaktowych rozmiarów 
po zainstalowaniu kart rozszerzeń.

Modułowa budowa 
umożliwia jednoczesną 
instalację modułu mocy 
i konfigurację modułu 
sterowania.
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Innowacyjna  
modułowa budowa
Wszechstronne możliwości instalacji

Przemienniki PowerFlex serii 520 są wykonane z dwóch modułów, które mogą zostać rozłączone w celu 
umożliwienia jednoczesnego montażu oprzewodowania oraz konfiguracji programowania. Ta innowacyjna 
konstrukcja pozwala na rozpoczęcie montażu modułów zasilania podczas konfiguracji modułów sterowania 
w innym miejscu, co skraca czas instalacji.

Dzięki konfiguracji MainsFree możliwe jest wgrywanie plików konfiguracyjnych do modułu sterowania  
w trakcie instalacji modułu mocy. Wystarczy podłączyć przemiennik PowerFlex 523 lub 525 do  
komputera za pomocą standardowego przewodu USB i wysłać lub pobrać nowe pliki konfiguracyjne,  
używając zintegrowanego oprogramowania do transferu danych. 

Elastyczność opcji montażu, niewielki rozmiar oraz duża tolerancja temperatur sprawiają, że przemienniki 
PowerFlex serii 520 stanowią odpowiedź na potrzeby naszych klientów związane z uniwersalnością 
i oszczędnością przestrzeni.

Podłączenie dodatkowych kart nie wpływa na objętość zajmowaną przez przemienniki. Dodatkową 
oszczędność miejsca w rozdzielnicy uzyskuje się po zainstalowaniu przemienników przy spełnieniu wymogu 
zachowania odstępu 50 mm (1,96”) pod i nad przemiennikiem. Aby uzyskać dodatkową elastyczność,  
można instalować przemienniki pionowo lub poziomo, bądź jeden obok drugiego w dowolnej orientacji.  
Do montażu poziomego konieczny jest zestaw wentylatora modułu sterowania.

Wydajna wentylacja pozwala na pracę przemienników PowerFlex serii 520 w wysokich temperaturach 
otoczenia do 50°C (122°F) bez obniżania wartości znamionowych prądu oraz 60°C (140°F) z obniżeniem 
wartości znamionowych prądu. Przemienniki mogą pracować w temperaturach do 70°C (158°F) przy  
obniżeniu wartości znamionowych prądu oraz przy użyciu zestawu wentylatora modułu sterowania. 

Do większej wytrzymałości przemiennika przyczynia się również powłoka ochronna zgodna z normami  
IEC 60721 3C2 na obwodach elektronicznych. 

Zestaw wentylatora 
modułu sterowania 
pozwala na montaż 
przemienników 
PowerFlex serii 520 
obok siebie oraz 
poziomo, umożliwiając 
oszczędność miejsca  
w panelu.

Zestaw wentylatora 
modułu sterowania 
pozwala 
przemiennikom 
PowerFlex serii 520 na 
pracę w temperaturach 
do 70°C (158°F) przy 
obniżeniu wartości 
znamionowych prądu.
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5-cyfrowy, 
16-segmentowy 
wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny 
(LCD) interfejsu HIM 
z przewijanym  
tekstem opisu.

Obsługa  
wielu języków.

Szybkie poruszanie 
się w menu 
i konfiguracja za 
pomocą wbudowanej 
klawiatury.

Istnieje kilka sposobów szybkiego i łatwego konfigurowania przemienników PowerFlex serii 520. Od wbudowanego 
interfejsu HIM po oprogramowanie Connected Components Workbench™ lub środowisko Studio 5000™ Logix 
Designer™, zapewniamy przyjazne dla użytkownika intuicyjne narzędzia skracające czas opracowywania, co pozwala 
na szybsze i wydajniejsze realizowanie prac.

Konfiguracja przemienników PowerFlex serii 520 jest łatwiejsza dzięki interfejsowi HIM ze 
zintegrowanym wyświetlaczem LCD, wyświetlającym wartości parametrów oraz inne kody 
wraz z krótkim opisem w formie przesuwającego się tekstu. Dane QuickView zapewniają 
pomocne wyjaśnienia, umożliwiając zaoszczędzenie czasu dzięki ograniczeniu konieczności 
sprawdzania parametrów i kodów w podręczniku. Interfejs HIM obsługuje wiele 
języków, które można szybko wybrać za pomocą wbudowanej klawiatury. Interaktywną 
demonstrację działania interfejsu zamieszczono na stronie www.ab.com/powerflex525.

Łatwość programowania
Narzędzia ułatwiające obsługę
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Szybka konfiguracja
Konfiguracja przemienników PowerFlex serii 520 jest łatwiejsza dzięki intuicyjnym narzędziom AppView i CustomView służącym 
do konfiguracji parametrów na potrzeby danej aplikacji. 

Konfiguracja AppView, dostępna przez interfejs HIM, w połączeniu z oprogramowaniem Connected Components Workbench 
oraz środowiskiem Studio 5000 Logix Designer, zawiera grupy parametrów dla wielu powszechnie wykorzystywanych aplikacji, 
takich jak przenośniki, mieszarki, sprężarki, pompy i dmuchawy. Ponieważ ustawienia wymagane do uruchomienia tych aplikacji 
są już wprowadzone, możliwe jest szybsze rozpoczęcie użytkowania maszyny, co zwiększa produktywność.

Możliwe jest również dalsze dostosowanie maszyny do indywidualnych potrzeb i skrócenie czasu projektowania 
i opracowywania przez szybkie definiowanie własnych grup parametrów za pomocą narzędzia CustomView. Ta opcja 
konfiguracji, która jest również dostępna we wspomnianych narzędziach konfiguracji, umożliwia dostosowanie konfiguracji 
przez dodawanie lub usuwanie parametrów z grupy AppView lub zapisywanie własnych grup parametrów.

Konfiguracja grupowa 
AppView zawiera 
parametry dla powszechnie 
wykorzystywanych 
aplikacji.

Dzięki niej można 
zaoszczędzić czas, 
wykonując zaledwie kilka 
kliknięć i przeglądając 
jedynie te parametry, które 
mają kluczowe znaczenie 
dla danej aplikacji.

Wybierz parametry 
z listy parametrów.

Utwórz i zapisz grupę  
parametrów określonych  
przez użytkownika.

Przenieś parametry, 
używając przycisków 
„Add” lub „Remove”.

Parametry wyświetlane  
są w oknie CustomView.
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Okno konfiguracji oprogramowania 
Connected Components Workbench daje 
dostęp do różnych funkcji, w tym m.in. 
wysyłania i pobierania ustawień przemiennika, 
wyświetlania parametrów przemiennika lub 
korzystania z pomocnych kreatorów.

Przemienniki można 
konfigurować online  
lub offline.

Aby wyświetlić parametry przemiennika, 
wystarczy kliknąć przycisk parametrów.

Można sprawdzić, które 
parametry zostały 
zmienione, a także ich 
aktualne ustawienia.

Aktywne filtrowanie umożliwia szybsze 
odnalezienie określonych parametrów po 
wpisaniu słowa lub skrótu.

Oprogramowanie Connected Components Workbench umożliwia użytkownikowi łatwiejsze rozpoczęcie korzystania 
z przemienników dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu i kreatorów rozruchu. To darmowe oprogramowanie wykorzystuje 
technologie Rockwell Automation i Microsoft® Visual Studio®, zapewniając szybką i łatwą konfigurację przemiennika.

• Szybsza konfiguracja dzięki kreatorom rozruchu

• Konfiguracja i sterowanie przemiennikami za pośrednictwem sieci komunikacyjnej

Konfiguracja przemiennika
Oprogramowanie Connected Components Workbench
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Oprogramowanie Connected Components 
Workbench zawiera szereg kreatorów  
rozruchu, aplikacji i diagnostyki.

Kreatory umożliwiają sprawdzanie i zmianę 
parametrów przemiennika za pomocą 
rozwijanych menu i uzupełnianych pól, 
ułatwiając konfigurację.

Kreatory wyświetlają sekwencję 
ekranów, prowadząc użytkownika 
przez konfigurację przemiennika.

Oprogramowanie Connected Components Workbench umożliwia maksymalne skrócenie czasu projektowania i konstrukcji 
maszyn i nadaje się idealnie do aplikacji maszyn autonomicznych. Można wysyłać i pobierać konfiguracje za pośrednictwem 
złącza USB, konfigurować przemienniki w sieci EtherNet/IP, DeviceNet® lub innej otwartej sieci przemysłowej. Oprogramowanie 
Connected Components Workbench obsługuje przemienniki PowerFlex, jak również sterowniki programowalne Micro800™ 
i terminale graficzne PanelView™.
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Funkcjonalność Integrated Architecture™ firmy Rockwell Automation w połączeniu ze zdolnościami komunikacyjnymi przemienników 
PowerFlex serii 520 zapewnia doskonały poziom integracji, który pozwala zmniejszyć koszty i skrócić czas projektowania. 

Przygotowując do pracy przemienniki PowerFlex serii 520 i sterowniki PAC Allen-Bradley, użytkownik może korzystać z funkcji 
Premier Integration. Aplikacja Studio 5000 Logix Designer może pomóc skrócić czas programowania automatycznie, zapisując 
parametry przemiennika w pamięci sterownika w formie znaczników sterownika. 

Przemienniki PowerFlex zostają umieszczone w drzewie we/wy sterownika, co minimalizuje błędy niezgodności i przyczynia się do 
dalszego skrócenia czasu konfiguracji. Funkcja Premier Integration umożliwia skrócenie czasu projektowania i redukcję związanych 
z nim kosztów, usprawniając konfigurację, sterownie i gromadzenie danych.

Produktywność ulega dalszemu zwiększeniu dzięki funkcji Automatic Device Configuration (ADC) dostępnej w aplikacji Studio 5000 
Logix Designer współpracującej z przemiennikami PowerFlex 525 w sieci EtherNet/IP. Funkcja ta pozwala sterownikowi Logix wykryć 
pojawienie się zastępczego przemiennika PowerFlex serii 520* i automatycznie wgrać oprogramowanie wewnętrzne (firmware) 
wraz z wszystkimi parametrami konfiguracyjnymi za pośrednictwem przełącznika zarządzanego Allen-Bradley Stratix™ 5700, 6000 
lub 8000, automatycznie przypisującego przemiennikowi adres IP. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i ograniczenie konieczności 
wykonywania ręcznej rekonfiguracji.

Integracja z systemem 
sterowania
Usprawnienie opracowywania, eksploatacji i konserwacji

Aplikacja Studio 5000 Logix Designer
Wykorzystując aplikację Studio 5000 Logix Designer, użytkownik może konfigurować przemienniki 
PowerFlex podobnie jak w poprzednich wersjach oprogramowania RSLogix 5000™. Użycie jednego 
narzędzia programowego skraca czas programowania, ułatwia rozruch i przekazanie maszyny do 
eksploatacji oraz usprawnia diagnostykę.

Przemienniki PowerFlex serii 520 są zgodne z oprogramowaniem RSLogix 5000 (w wersji 17 i wyższej).

Funkcja Automatic Device Configuration (ADC) umożliwia sterownikowi Logix automatyczne 
wykrycie zastępczego przemiennika PowerFlex 525 lub 523* oraz wgranie wszystkich parametrów 
konfiguracyjnych. Przełącznik Stratix 5700, 6000 lub 8000 daje możliwość automatycznego 
przypisania przemiennikowi adresu IP.

• Użycie jednego środowiska 
sieciowego w celu konfiguracji 
całego systemu pomaga 
zaoszczędzić czas i pieniądze, 
zwiększając wydajność pracy.

• Bezproblemowa integracja ze 
środowiskiem Logix – skrócony 
czas programowania.

• Funkcja Automatic Device 
Configuration (ADC) pobiera 
parametry konfiguracyjne do 
zastępczego przemiennika, 
pozwalając na zaoszczędzenie 
czasu wymaganego na naprawę.

*Przemienniki PowerFlex 523 wymagają dwuportowej karty komunikacyjnej EtherNet/IP w przypadku korzystania z funkcji ADC.
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Zastosowanie funkcji Premier Integration 
z przemiennikami PowerFlex 525 pozwala na 
zaoszczędzenie czasu opracowywania i sprawia,  
że systemy są łatwiejsze w utrzymaniu.

Przemienniki PowerFlex 525 oraz system Integrated Architecture dają możliwość dopasowania rozwiązania idealnego dla danej aplikacji.

Profile add-on pomagają w integracji 
przemienników PowerFlex 525 ze 
środowiskiem Logix.

Interfejs Logix pozwala 
na dynamiczny dobór 
parametrów przemiennika 
przesyłanych przez sieć.

Konfigurator aplikacji Studio 
5000 Logix Designer pomaga 
użytkownikowi skonfigurować 
ustawienia sieciowe EtherNet/IP 
przemiennika PowerFlex 525.
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• Wbudowany standardowo port DSI (łącze szeregowe)

• Przemienniki PowerFlex 525 zawierają wbudowany 
port EtherNet/IP

• Dwuportowa karta rozszerzeń EtherNet/IP

• Komunikacyjna karta rozszerzeń DeviceNet

Płynna wymiana informacji między przemiennikami a operatorami pozwala na oszczędność czasu i zwiększenie wydajności,  
a przemienniki PowerFlex 523 i 525 oferują funkcje wspierające łatwe zarządzanie danymi podczas pracy. 

Przemienniki PowerFlex 525 są wyposażone we wbudowany port komunikacji EtherNet/IP umożliwiający łatwą konfigurację, 
sterowanie i gromadzenie danych w aplikacjach sieciowych. Opcjonalna dwuportowa karta EtherNet/IP dla przemienników 
PowerFlex serii 520 obsługuje liniowe i pierścieniowe topologie sieci.

Dwuportowa karta komunikacyjna zapewnia funkcjonalność DLR, zwiększającą zdolność dostosowywania się systemu do 
warunków pracy w przypadku utraty jednego z połączeń sieciowych. Technologia DLR, będąca standardem ODVA, ułatwia 
skrócenie czasu i obniżenie kosztów konfiguracji oraz liczby przełączników zarządzanych i wymaganych przewodów, 
pozwalając jednocześnie użytkownikom na tworzenie pojedynczego pierścienia sieci łączącego wszystkie komponenty na 
poziomie urządzenia.

DLR to standard ODVA, który nie 
wymaga dodatkowego sprzętu 
konfiguracyjnego. Zapewnia to 
sieci niezawodność.

Przemiennik 
PowerFlex 525 z kartą 
podwójnego portu 
EtherNet/IP

Opcjonalna dwuportowa 
karta EtherNet/IP zapewnia 
przemiennikowi PowerFlex 
serii 520 funkcjonalność DLR

Komunikacja
Szeroka gama opcji
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Elastyczne sterowanie
Dostosowanie do wielu aplikacji

Przemienniki PowerFlex serii 520 zapewniają szeroką gamę opcji sterowania silnikiem w wielu aplikacjach, takich jak tryb 
sterowania U/f, sterowanie wektorowe bezczujnikowe oraz tryb Economizer w sterowaniu wektorowym bezczujnikowym. 
Przemienniki PowerFlex 525 mogą też zapewnić sterowanie wektorowe prędkością w pętli zamkniętej oraz sterowanie 
silnikiem z magnesem trwałym*, jak również sprzężenie zwrotne pętli zamkniętej w celu pozycjonowania przy zastosowaniu 
opcjonalnej karty enkodera.

W aplikacjach wymagających zatrzymywania w wyznaczonych pozycjach 
niezależnie od prędkości czy obciążenia oraz bez pomocy enkodera, 
przemienniki PowerFlex serii 520 wykorzystują sterowanie położeniem 
PointStop™. Jest to zestaw parametrów sterujących przemiennikiem 
w taki sposób, aby dostosował swoje tempo zwalniania w zależności od 
prędkości po zainicjowaniu polecenia. Pozwala to na zatrzymanie silnika 
stale w tym samym punkcie.

W aplikacjach sterowania położeniem takich jak zwrotnice, przenośniki 
inteligentne i maszyny pakujące, przemienniki PowerFlex 525 dają możliwość 
ustalania położenia „point-to-point” w ekonomicznym i uniwersalnym pakiecie 
umożliwiającym użytkownikowi sprostanie określonym wymaganiom.

• U/f

• Sterowanie bezczujnikowe wektorowe

• Tryb Economizer w sterowaniu bezczujnikowym wektorowym

• Sterowanie wektorowe prędkością w pętli zamkniętej dla przemienników PowerFlex 525

• Sterowanie silnikiem z magnesem trwałym dla przemienników PowerFlex 525

Oszczędność energii
Udoskonalone sterowanie silnikiem zwiększa wydajność, a przemienniki PowerFlex serii 520 
mogą w wymierny sposób przyczynić się do poprawy zużycia energii.

Poza oszczędnością energii związaną z zastosowaniem przemiennika częstotliwości seria 
PowerFlex 520 zapewnia dodatkowe oszczędności podczas pracy w trybie Economizer przy 
sterowaniu bezczujnikowym wektorowym. W trybie Economizer mierzone jest zużycie energii 
i dokonywana jest optymalizacja prądu wyjściowego w celu spełnienia wymagań aplikacji.

Przemienniki PowerFlex serii 520 dają ponadto możliwość monitorowania i raportowania 
danych dotyczących zużycia energii. Informacje te są przedstawiane w standardowym 
formacie, pomagając w opracowaniu strategii energetycznej zakładu i zarządzaniu nią.

• Regulacja zużycia energii i redukcja kosztów w trybie Economizer

• Monitorowanie i raportowanie zużycia energii wspomagające podejmowanie decyzji 
w oparciu o dane

* Wprowadzenie sterowania silnikiem z magnesem trwałym zaplanowano w przyszłych wydaniach oprogramowania wewnętrznego (firmware’u)
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Przemienniki PowerFlex 523 są zaprojektowane tak, aby umożliwić skrócenie czasu instalacji i konfiguracji, jednocześnie 
zapewniając sterowanie wymagane dla danej aplikacji. Przemienniki te zapewniają wygodne w użyciu funkcje programowania 
i elastyczność instalacji w ramach oszczędnego rozwiązania.

Przemiennik PowerFlex 523 

Moc znamionowa 0,2...11 kW / 0,25...15 Hp w szerokim zakresie 
napięć zasilających 120, 240, 480 i 600 woltów. Dostępne 
w czterech rozmiarach ramy (A, B, C oraz D).

Sterowanie U/f, sterowanie bezczujnikowe wektorowe oraz tryb 
Economizer w sterowaniu bezczujnikowym wektorowym dają 
możliwość użycia przemiennika w wielu różnych aplikacjach.

Wbudowany standardowo port DSI (łącze szeregowe) wraz z kartą 
komunikacyjną przemienniki PowerFlex 523 dają możliwość łączenia 
wielu przemienników w sieć, co umożliwia podłączenie do pięciu 
przemienników PowerFlex do jednego węzła.

• 5 wejść cyfrowych (24 V DC, 4 programowalnych)
• 1 wejście analogowe (jednobiegunowe napięciowe lub prądowe) 
• 1 przekaźnik (rozmiar C)

Produkt został przedstawiony w rzeczywistych rozmiarach: 
przemiennik PowerFlex 523, rozmiar ramy A
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Przemienniki PowerFlex 525 idealnie nadają się do aplikacji sieciowych wymagających większej liczby opcji sterowania silnikiem, 
wbudowanej komunikacji EtherNet/IP, oszczędności energii i standardowych funkcji bezpieczeństwa. W przypadku połączenia 
przemiennika PowerFlex 525 z siecią EtherNet/IP możliwa jest bezproblemowa integracja z architekturą systemu i standaryzacja  
za pomocą jednego narzędzia programowego.

Przemiennik PowerFlex 525 

Moc znamionowa 0,4...22 kW / 0,5...30 Hp w szerokim zakresie 
napięć zasilających 120, 240, 480 i 600 woltów. Dostępne 
w pięciu rozmiarach ramy (A, B, C, D oraz E).

Sterowanie U/f, sterowanie bezczujnikowe wektorowe, 
sterowanie wektorowe prędkością w pętli zamkniętej oraz 
sterowanie silnikiem z magnesem trwałym dają możliwość 
użycia przemiennika w wielu różnych aplikacjach.

Wbudowany port EtherNet/IP zapewnia bezproblemową 
integrację ze środowiskiem Logix i sieciami EtherNet/IP.

Wbudowany port DSI (łącze szeregowe) obsługuje łączenie wielu 
przemienników w sieć, co umożliwia podłączenie do pięciu 
przemienników PowerFlex do jednego węzła.

• 7 wejść cyfrowych (24 V DC, 6 programowalnych)
• 2 wejścia analogowe (1 napięciowe dwubiegunowe, 1 prądowe)
• 2 wyjścia cyfrowe
• 1 wyjście analogowe (1 jednobiegunowe napięciowe lub prądowe)
• 2 przekaźniki (1 przekaźnik rozmiaru A i 1 przekaźnik rozmiaru B; 

24 V DC, 120 V AC, 240 V AC)

Wbudowana opcja bezpiecznego wyłączania momentu Safe 
Torque-Off chroni pracowników.

Produkt został przedstawiony 
w rzeczywistych rozmiarach: przemiennik 
PowerFlex 525, rozmiar ramy A
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Sterowanie
• U/f
• Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SVC)
• Sterowanie wektorowe prędkością w pętli zamkniętej 

dla przemienników PowerFlex 525
• Sterowanie silnikiem z magnesem trwałym dla 

przemienników PowerFlex 525
• Wiele nastawianych prędkości z programowalnym 

sterowaniem przez wejścia cyfrowe lub komunikację

Sterowanie położenia
• Funkcja PointStop zatrzymuje obciążenie silnika  

w odpowiedniej pozycji bez sprzężenia zwrotnego 
enkodera

• Pętla pozycjonowania z opcjonalną kartą enkodera dla 
przemienników PowerFlex 525

• Tryb ustalania położenia „point-to-point” dla 
przemienników PowerFlex 525

Komunikacja
• Wbudowany port EtherNet/IP dla przemienników 

PowerFlex 525
• Wbudowany port DSI (łącze szeregowe)
• Dwuportowa karta rozszerzeń EtherNet/IP
• Karty rozszerzeń DeviceNet i PROFIBUS®

Oszczędność energii
• Tryb Economizer w SVC reguluje prąd wyjściowy  

w celu obniżenia kosztów energii
• Możliwość monitorowania i raportowania danych 

dotyczących energii
• Sterowanie silnikiem z magnesem trwałym dla 

przemienników PowerFlex 525

Sprzęt
• Modułowa budowa z wyjmowanym modułem sterowania
• Ten sam moduł sterowania dla całego zakresu mocy
• Wbudowany port USB wykorzystujący standardowy 

przewód USB 
• Montaż pionowy umożliwia zaoszczędzenie miejsce 

w panelu
• Elastyczna, sprawna instalacja za pomocą szyny DIN 

w przypadku przemienników o rozmiarze ramy A, B i C
• Montaż poziomy z zestawem wentylatora modułu 

sterowania
• Temperatury otoczenia od -20°C (-4°F) do 70°C (158°F) 

przy obniżeniu wartości znamionowych prądu oraz przy 
użyciu zestawu wentylatora modułu sterowania 

• IP20 NEMA/typ otwarty, IP30 NEMA/UL typ 1 (z zestawem 
kanałów)

• Filtracja EMC wbudowana dla napięć 200 V i 400 V; 
opcjonalna filtracja EMC dostępna dla wszystkich napięć

• W standardzie powłoka ochronna IEC 60721 3C2 (ochrona 
wyłącznie przed gazami i związkami chemicznymi)

Programowanie i przekazanie do 
eksploatacji
• Zintegrowany interfejs HIM obsługujący wiele języków 

i funkcję przewijania tekstu QuickView
• Grupy parametrów przeznaczonych dla aplikacji oraz 

ustawienia aplikacji dostosowane do indywidualnych 
potrzeb wprowadzane za pomocą narzędzi AppView 
i CustomView

• Uproszczona konfiguracja z użyciem funkcji programowania 
MainsFree wykorzystującej standardowe przewody USB

• Oprogramowanie Connected Components Workbench 
zapewniające szybką i łatwą konfigurację przemiennika

• Funkcja Premier Integration dla platformy sterowania 
Logix z aplikacją Studio 5000 Logix Designer

Przemienniki PowerFlex serii 520
Maksymalizacja wydajności 
systemu

Bezpieczeństwo pracowników dzięki wbudowanej opcji bezpiecznego wyłączenia 
momentu Safe Torque-Off
Opcja bezpiecznego wyłączania momentu Safe Torque-Off to standardowa funkcja bezpieczeństwa przemiennika PowerFlex 525 
zapewniająca bezpieczeństwo personelu i sprzętu. Zintegrowana opcja bezpiecznego wyłączania momentu Safe Torque-Off jest 
dedykowana do sytuacji, gdzie wymagane jest wyłączenie momentu obrotowego silnika bez wyłączania przemiennika spod napięcia. 
Opcja bezpiecznego wyłączania momentu Safe Torque-Off pozwala na szybsze ponowne uruchomienie aplikacji po wystąpieniu 
niebezpiecznej sytuacji. System, spełniający wymogi normy ISO 13849-1, zapewnia stopień ochrony zgodny z wymogami 
i przewyższający klasę SIL2/PLd Kat. 3. 
Wbudowana opcja bezpieczeństwa może zwiększyć ciągłość pracy maszyny oraz skrócić czasy przestoju.

• Funkcjonalność bezpiecznego wyłączania momentu Safe Torque-Off wyłącza moment obrotowy silnika bez wyłączania 
przemiennika, co pozwala na skrócenie przestoju 

• Wbudowana opcja bezpieczeństwa ogranicza ilość oprzewodowania i zapewnia oszczędność przestrzeni wymaganej do instalacji
• Kategoria SIL 2/PLd Cat 3 umożliwia stosowanie w wielu aplikacjach 

*  Wprowadzenie sterowania silnikiem z magnesem trwałym zaplanowano 
w przyszłych wydaniach oprogramowania układowego
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* Wprowadzenie sterowania silnikiem z magnesem trwałym zaplanowano w przyszłych wydaniach oprogramowania układowego 
** Temperatury typowe dla montażu pionowego przemiennika. Inne opcje montażu oraz zakresy temperatur przedstawiono w podręczniku użytkownika (520-UM001) 
*** Rozmiar ramy E w temperaturach od 60°C do 70°C wymaga 95 mm (3,74”) odstępu na przepływ powietrza nad przemiennikiem oraz zestawu wentylatora modułu sterowania

Przemienniki PowerFlex® 523 Przemienniki PowerFlex® 525

Zakresy mocy 100–120 V: 0,2...1,1 kW / 0,25...1,5 Hp
380–480 V: 0,4...11 kW / 0,5...15 Hp

200–240 V: 0,2...7,5 kW / 0,25...10 Hp 
525–600 V: 0,4...11 kW / 0,5...15 Hp

100–120 V: 0,4...1,1 kW / 0,5...1,5 Hp
380–480 V: 0,4...22 kW / 0,5...30 Hp

200–240 V: 0,4...15 kW / 0,5...20 Hp
525–600 V: 0,4...22 kW / 0,5...30 Hp

Sterowanie silnikiem

U/f
Sterowanie bezczujnikowe wektorowe

Sterowanie bezczujnikowe wektorowe 
w trybie Economizer

U/f
Sterowanie bezczujnikowe wektorowe
Sterowanie wektorowe prędkością w pętli 
zamkniętej

Sterowanie bezczujnikowe wektorowe  
w trybie Economizer
Sterowanie silnikami z magnesem trwałym*

Aplikacja Regulacja prędkości w pętli otwartej Regulacja prędkości w pętli otwartej Regulacja prędkości w pętli zamkniętej

Przeciążalność Aplikacje o dużych obciążeniach: 150% przez 60 s, 180% przez 3 s  
(programowalne 200%)

Aplikacje o normalnych obciążeniach: 110% przez 60 s, 150% przez 3 s
Aplikacje o dużych obciążeniach: 150% przez 60 s, 180% przez 3 s (programowalne 200%)

Specyfikacje wejść

Napięcie 1-fazowe: 100...120 V / 200...240 V 
Napięcie: nastawiane od 0 V do napięcia znamionowego silnika; tolerancja napięcia 
-15%/+10% 
Napięcie 3-fazowe: 200...240 V / 380... 480 V / 525...600 V częstotliwość: 50 do 60 Hz 
Podtrzymanie sterowania logiki: >0,5 s, typowo 2 s 
Praca na szynie 1/2 DC (do wyboru) 
Maksymalna wartość spodziewanego prądu zwarciowego: 100 000 A, symetrycznie

Napięcie 1-fazowe: 100...120 V / 200...240 V 
Napięcie: nastawiane od 0 V do napięcia znamionowego silnika; tolerancja napięcia 
-15%/+10% 
Napięcie 3-fazowe: 200...240 V / 380... 480 V / 525...600 V częstotliwość: 50 do 60 Hz 
Podtrzymanie sterowania logiki: >0,5 s, typowo 2 s 
Praca na szynie 1/2 DC (do wyboru) 
Maksymalna wartość spodziewanego prądu zwarciowego: 100 000 A, symetrycznie

Zakres napięcia 
wyjściowego

Regulacja od 0 V do napięcia 
znamionowego silnika

Prąd przerywany:  
150% przez 60 sekund

Regulacja od 0 V do napięcia  
znamionowego silnika

Prąd przerywany:  
150% przez 60 sekund

Zakres częstotliwości Maks. częstotliwość wyjściowa 500 Hz Częstotliwość wejściowa zmienna od 
47 do 63 Hz

Maks. częstotliwość wyjściowa 500 Hz Częstotliwość wejściowa zmienna od  
47 do 63 Hz

Temperatura pracy*

-20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
-20°C do 60°C (-4°F do 140°F) z obniżeniem wartości znamionowych prądu
-20°C do 70°C (-4°F do 158°F) z obniżeniem wartości znamionowych prądu  
(z opcjonalnym zestawem wentylatora)

-20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
-20°C do 60°C (-4°F do 140°F) z obniżeniem wartości znamionowych prądu
-20°C do 70°C (-4°F to 158°F) z obniżeniem wartości znamionowych prądu  
(z opcjonalnym zestawem wentylatora)

Wysokość n.p.m. 1000 m (3280 ft) z wytyczną obniżania wartości znamionowych do maks.  
4000 m (13 123 ft), z wyjątkiem 600 V przy maks. 2000 m (6561 ft)

1000 m (3280 ft) z wytyczną obniżania wartości znamionowych do maks.  
4000 m (13 123 ft), z wyjątkiem 600 V przy maks. 2000 m (6561 ft)

Obudowy IP20 NEMA/typ otwarty IP30 NEMA/UL typ 1 (z zestawem IP30) IP20 NEMA/typ otwarty IP30 NEMA/UL typ 1 (z zestawem IP30)

Montaż Szyna DIN (rozmiary ram A, B i C)
Montaż bezdostępowy Zero Stacking

50 mm (1,96”) odstęp na przepływ 
powietrza od góry i dołu

Szyna DIN (rozmiary ram A, B i C)
Montaż bezdostępowy Zero Stacking

50 mm (1,96”) odstęp na przepływ 
powietrza od góry i dołu***

Konfiguracja
Integralny interfejs HIM, LCD, 5 cyfr, 16 segmentów, wielojęzykowy
Oprogramowanie Connected Components Workbench
Aplikacja Studio 5000™ Logix Designer

Integralny interfejs HIM, LCD, 5 cyfr, 16 segmentów, wielojęzykowy
Oprogramowanie Connected Components Workbench
Aplikacja Studio 5000™ Logix Designer

Języki interfejsu HIM angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, portugalski, polski, turecki, czeski angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, portugalski, polski, turecki, czeski

Sterowanie we/wy

5 wejść cyfrowych (24 V DC, 4 programowalnych)
1 wejście analogowe (jednobiegunowe napięciowe lub prądowe) 
1 przekaźnik (rozmiar C)

7 wejść cyfrowych (24 V DC, 6 programowalnych)
2 wejścia analogowe (1 napięciowe dwubiegunowe, 1 prądowe)
2 wyjścia cyfrowe
1 wyjście analogowe (1 jednobiegunowe napięciowe lub prądowe)
2 przekaźniki (1 przekaźnik rozmiaru A i 1 przekaźnik rozmiaru B; 24 V DC, 120 V AC, 240 V AC)

Hamowanie dynamiczne Hamowanie z wykorzystaniem tranzystora hamowania IGBT, hamowanie DC Hamowanie z wykorzystaniem tranzystora hamowania IGBT, hamowanie DC

Częstotliwość nośna 2 do 16 kHz. 4 kHz domyślnie 2 do 16 kHz. 4 kHz domyślnie

Filtracja EMC Wbudowana 1-fazowa 240 V i 3-fazowa 480 V. Dostępna jako opcja zewnętrzna dla 
wszystkich napięć

Wbudowana 1-fazowa 240 V i 3-fazowa 480 V. Dostępna jako opcja zewnętrzna dla 
wszystkich napięć

Bezpieczeństwo Brak Wbudowana opcja bezpiecznego wyłączenia momentu Safe Torque-Off zgodna z normą 
ISO 13849-1 SIL2/PLd Kat. 3

Komunikacja

Integralny standard RS485 z Modbus RTU/DSI
Dwuportowa karta rozszerzeń EtherNet/IP
Karta rozszerzeń DeviceNet
Karta rozszerzeń PROFIBUS® DP

Integralny standard RS485 z Modbus RTU/DSI
Wbudowany port EtherNet/IP
Dwuportowa karta rozszerzeń EtherNet/IP
Karta rozszerzeń DeviceNet
Karta rozszerzeń PROFIBUS® DP

Typy sprzężenia 
zwrotnego

Brak Kwadratura enkodera typu Line Driver (kanał podwójny) lub kanał pojedynczy
– Jednoprzewodowe lub różnicowe (kanał A, B); Cykl pracy 50%, +10%

Wejście impulsowe (od 1 do 100 kHz)
– Konfigurowalne napięcie wejściowe: 5 V DC (±10%); 10–12 V DC (±10%) lub 24 V DC (±15%)

Dopuszczalna częstotliwość impulsu
– DC do 250 kHz

Dopuszczalna częstotliwość impulsu sterowana częstotliwością PWM

Historia błędów Rejestr historii błędów, chroniony hasłem Rejestr historii błędów, chroniony hasłem

Normy UL        C-Tick              RoHS              ACS 156              CE              cUL              KCC              GOST-R UL         TUV         C-Tick         Semi F47          ATEX         CE Marine (Lloyds)
RoHS         ACS 156         CE         cUL        KCC          GOST-R

Funkcje sterowania

Start w biegu
Współczynnik V/F
Regulator szyny DC
Proces PID
Wspólna szyna DC
Specjalne funkcje aplikacji nawijania

Zgodność z wejściem PTC
Praca na szynie 1/2 DC
8 łączy DataLink (4 we, 4 wy, wymagana 
komunikacyjna karta rozszerzeń)
Łączenie wielu przemienników 
(wymagana komunikacyjna karta 
rozszerzeń)
8 prędkości nastawianych

Start w biegu
Współczynnik V/F
Regulator szyny DC
Proces PID
Wspólna szyna DC
Funkcje StepLogic™ (logika wewnętrzna)
Specjalne funkcje aplikacji nawijania
Zgodność z wejściem PTC

Sterowanie położeniem
Regulacja za pomocą sprzężenia zwrotnego 
enkodera lub wejścia analogowego
Praca na szynie 1/2 DC
8 łączy DataLink (4 we, 4 wy)
Łącznie wielu przemienników
16 prędkości nastawianych

Akcesoria

Zestaw wentylatora modułu sterowania 
70°C (158°F)  
(wymaga zewnętrznego zasilania)
Płyty EMC
Zestaw NEMA/UL typu 1

Filtracja liniowa EMC 
Dławiki sieciowe
Rezystory hamulca dynamicznego

Zestaw wentylatora modułu sterowania 
70°C (158°F)  
(może wymagać zewnętrznego zasilania)
Enkoder przyrostowy 
Płyty EMC 
Zestaw NEMA/UL typu 1

Filtracja liniowa EMC
Dławiki sieciowe
Rezystory hamulca dynamicznego

Wymiary w mm (cale)

Rozmiar A: 152 (5,98) (wys.) × 72 (2,83) (szer.) × 172 (6,77) (gł.)
Rozmiar B: 180 (7,08) (wys.) × 87 (3,42) (szer.) × 172 (6,77) (gł.) 
Rozmiar C: 220 (8,66) (wys.) × 109 (4,29) (szer.) × 184 (7,24) (gł.)
Rozmiar D: 260 (10,23) (wys.) × 130 (5,11) (szer.) × 212 (8,34) (gł.)

Rozmiar A: 152 (5,98) (wys.) × 72 (2,83) (szer.) × 172 (6,77) (gł.) 
Rozmiar B: 180 (7,08) (wys.) × 87 (3,42) (szer.) × 172 (6,77) (gł.)
Rozmiar C: 220 (8,66) (wys.) × 109 (4,29) (szer.) × 184 (7,24) (gł.) 
Rozmiar D: 260 (10,23) (wys.) × 130 (5,11) (szer.) × 212 (8,34) (gł.)
Rozmiar E: 300 (11,81) (wys.) × 185 (7,28) (szer.) × 279 (10,98) (gł.)

Specyfikacje techniczne
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Przemienniki PowerFlex 523 
Ciężkie warunki pracy (HD)

50/60 Hz Hp kW Prąd wyjściowy Nr katalogowy Rozmiar

100–120 V, 10 
Bez filtra

0,25 0,2 1,6 A 25A-V1P6N104 A
0,5 0,4 2,5 A 25A-V2P5N104 A
1 0,75 4,8 A 25A-V4P8N104 B

1,5 1,1 6,0 A 25A-V6P0N104 B

200-240 V, 10  
Bez filtra

0,25 0,2 1,6 A 25A-A1P6N104 A
0,5 0,4 2,5 A 25A-A2P5N104 A
1 0,75 4,8 A 25A-A4P8N104 A
2 1,5 8,0 A 25A-A8P0N104 B
3 2,2 11,0 A 25A-A011N104 B

200-240 V, 10  
Filtr EMC

0,25 0,2 1,6 A 25A-A1P6N114 A
0,5 0,4 2,5 A 25A-A2P5N114 A
1 0,75 4,8 A 25A-A4P8N114 A
2 1,5 8,0 A 25A-A8P0N114 B
3 2,2 11,0 A 25A-A011N114 B

200-240 V, 30 
Bez filtra

0,25 0,2 1,6 A 25A-B1P6N104 A
0,5 0,4 2,5 A 25A-B2P5N104 A
1 0,75 5,0 A 25A-B5P0N104 A
2 1,5 8,0 A 25A-B8P0N104 A
3 2,2 11,0 A 25A-B011N104 A
5 4 17,5 A 25A-B017N104 B

7,5 5,5 24,0 A 25A-B024N104 C
10 7,5 32,2 A 25A-B032N104 D

380-480 V, 30 
Bez filtra

0,5 0,4 1,4 A 25A-D1P4N104 A
1 0,75 2,3 A 25A-D2P3N104 A
2 1,5 4,0 A 25A-D4P0N104 A
3 2,2 6,0 A 25A-D6P0N104 A
5 4 10,5 A 25A-D010N104 B

7,5 5,5 13,0 A 25A-D013N104 C
10 7,5 17,0 A 25A-D017N104 C
15 11 24 A 25A-D024N104 D

380-480 V, 30 
Filtr EMC

0,5 0,4 1,4 A 25A-D1P4N114 A
1 0,75 2,3 A 25A-D2P3N114 A
2 1,5 4,0 A 25A-D4P0N114 A
3 2,2 6,0 A 25A-D6P0N114 A
5 4 10,5 A 25A-D010N114 B

7,5 5,5 13,0 A 25A-D013N114 C
10 7,5 17,0 A 25A-D017N114 C
15 11 24 A 25A-D024N114 D

525-600 V, 30  
Bez filtra

0,5 0,4 0,9 A 25A-E0P9N104 A
1 0,75 1,7 A 25A-E1P7N104 A
2 1,5 3,0 A 25A-E3P0N104 A
3 2,2 4,2 A 25A-E4P2N104 A
5 4 6,6 A 25A-E6P6N104 B

7,5 5,5 9,9 A 25A-E9P9N104 C
10 7,5 12,0 A 25A-E012N104 C
15 11 19,0 A 25A-E019N104 D
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Przemienniki PowerFlex 525
Normalne warunki pracy (ND) Ciężkie warunki pracy (HD)

50/60 Hz Hp kW Hp kW Prąd wyjściowy Nr katalogowy Rozmiar

100–120 V, 10 
Bez filtra

0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 A 25B-V2P5N104 A
1 0,75 1 0,75 4,8 A 25B-V4P8N104 B

1,5 1,1 1,5 1,1 6,0 A 25B-V6P0N104 B

200-240 V, 10  
Bez filtra

0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 A 25B-A2P5N104 A
1 0,75 1 0,75 4,8 A 25B-A4P8N104 A
2 1,5 2 1,5 8,0 A 25B-A8P0N104 B
3 2,2 3 2,2 11,0 A 25B-A011N104 B

200-240 V, 10  
Filtr EMC

0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 A 25B-A2P5N114 A
1 0,75 1 0,75 4,8 A 25B-A4P8N114 A
2 1,5 2 1,5 8,0 A 25B-A8P0N114 B
3 2,2 3 2,2 11,0 A 25B-A011N114 B

200-240 V, 30 
Bez filtra

0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 A 25B-B2P5N104 A
1 0,75 1 0,75 5,0 A 25B-B5P0N104 A
2 1,5 2 1,5 8,0 A 25B-B8P0N104 A
3 2,2 3 2,2 11,0 A 25B-B011N104 A
5 4 5 4 17,5 A 25B-B017N104 B

7,5 5,5 7,5 5,5 24,0 A 25B-B024N104 C
10 7,5 10 7,5 32,2 A 25B-B032N104 D
15 11 15 11 48,3 A 25B-B048N104 E
20 15 15 11 62,1 A 25B-B062N104 E

380-480 V, 30 
Bez filtra

0,5 0,4 0,5 0,4 1,4 A 25B-D1P4N104 A
1 0,75 1 0,75 2,3 A 25B-D2P3N104 A
2 1,5 2 1,5 4,0 A 25B-D4P0N104 A
3 2,2 3 2,2 6,0 A 25B-D6P0N104 A
5 4 5 4 10,5 A 25B-D010N104 B

7,5 5,5 7,5 5,5 13,0 A 25B-D013N104 C
10 7,5 10 7,5 17,0 A 25B-D017N104 C
15 11 15 11 24 A 25B-D024N104 D
20 15 15 11 30 A 25B-D030N104 D
25 18,5 20 15 37 A 25B-D037N114* E
30 22 25 18,5 43 A 25B-D043N114* E

380-480 V, 30 
Filtr EMC

0,5 0,4 0,5 0,4 1,4 A 25B-D1P4N114 A
1 0,75 1 0,75 2,3 A 25B-D2P3N114 A
2 1,5 2 1,5 4,0 A 25B-D4P0N114 A
3 2,2 3 2,2 6,0 A 25B-D6P0N114 A
5 4 5 4 10,5 A 25B-D010N114 B

7,5 5,5 7,5 5,5 13,0 A 25B-D013N114 C
10 7,5 10 7,5 17,0 A 25B-D017N114 C
15 11 15 11 24 A 25B-D024N114 D
20 15 15 11 30 A 25B-D030N114 D
25 18,5 20 15 37 A 25B-D037N114 E
30 22 25 18,5 43 A 25B-D043N114 E

525-600 V, 30  
Bez filtra

0,5 0,4 0,5 0,4 0,9 A 25B-E0P9N104 A
1 0,75 1 0,75 1,7 A 25B-E1P7N104 A
2 1,5 2 1,5 3,0 A 25B-E3P0N104 A
3 2,2 3 2,2 4,2 A 25B-E4P2N104 A
5 4 5 4 6,6 A 25B-E6P6N104 B

7,5 5,5 7,5 5,5 9,9 A 25B-E9P9N104 C
10 7,5 10 7,5 12,0 A 25B-E012N104 C
15 11 15 11 19,0 A 25B-E019N104 D
20 15 15 11 22,0 A 25B-E022N104 D
25 18,5 20 15 27,0 A 25B-E027N104 E
30 22 25 18,5 32,0 A 25B-E032N104 E

*Z filtrem EMC
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