
Stworzony od podstaw z myślą 
o napędach dźwigowych

Specjalnie opracowana konstrukcja zapewnia 
najwyższy komfort i wydajność pracy.
Idealne połączenie siły, jakości i komfortu.



Fuji Electric zaprojektowało falownik FRENIC Lift tak, 
by sprostać wymaganiom przemysłu dźwigowego. 
Skonstruowany w oparciu o nowoczesne elementy 
i wydajne algorytmy sterowania, zapewnia najwyższą 

FRENIC Lift to synonim technologicznej doskonałości 
w aplikacjach dźwigowych.

Wyśmienity komfort

FRENIC Lift pracuje na wysokowydajnym procesorze 
oraz szybkich układach pomiarowych - pasmo przenoszenia 
regulatora prądu wynosi 500Hz, co daje 5x szybszą reakcję 
niż poprzednia generacja falowników dźwigowych (seria UD). 
Dokładność pętli prędkościowej to 0,01%, co przekłada się 
na bardzo niski poziom oscylacji prędkości oraz wzorową 
kompensację rollbacku.

Uniwersalny do wszystkich dźwigów

FRENIC Lift może być używany zarówno z silnikami 
indukcyjnymi (z enkoderem i bez enkodera) 
jak i synchronicznymi.

FRENIC Lift pozwala na sterowanie silnikami 
synchronicznymi bez konieczności zakupu dodatkowej 
karty dla enkodera. Używane jest wbudowane wejście HTL 
oraz enkoder inkrementalny. Obsługiwane są również popularne 
enkodery z sygnałem Endat2.1 (karta OC-LM1-PS1), SIN/COS 
(OPC-LM1-PR) oraz inkrementalne enkodery z wyjściem 5V Line 
driver (OPC-LM1-IL).

Uruchomienie z silnikami synchronicznymi jest jeszcze łatwiejsze. 

(z olinowanym kołem ciernym) oraz zoptymalizowane ustawienia 
dla wciągarek bezprzekładniowych.

Układ hamowania dynamicznego jest wbudowany 
do każdego z falowników niezależnie od mocy.

Zasilanie awaryjne z akumulatorów

i łatwość serwisu ma znaczenie. Pomiary parametrów silnika 

wykonywane z zamkniętym hamulcem - bez konieczności 
obracania wirnikiem i usuwania lin z koła ciernego. Skraca to 
wydatnie czas rozruchu.

Zaawansowane technicznie funkcje dźwigowe

Znakomicie działająca funkcja zapobiegająca cofaniu 
kabiny przy starcie
Optymalizacja pracy przy krótkich piętrach
Dojazd do piętra bez prędkości dojazdowej
Sterowanie i kontrola pracy luzownika
Monitorowanie hamulca zgodnie z EN81-1+A3 (UCM)
Sterowanie i kontrola pracy styczników
Otwieranie drzwi przy dojeździe
Zjazd awaryjny z zasilaniem z UPS 1-fazowego 
lub akumulatorów
Sygnał rekomendowanego kierunku zjazdu awaryjnego
10 czasów przyspieszania i hamowania oraz 14 niezależnych 
S-krzywych
Automatyczne włączanie wentylatorów
Współpraca w wagą kabinową
Wykrywanie zwarcia doziemnego, braku fazy 
na wejściu i wyjściu

Wymiary zewnętrzne (mm) dla 2.2 i 4kW

Wymiary zewnętrzne (mm) dla 5.5 do 11kW

Falownik może dostarczyć wysoki prąd - aż 200% znamionowego 
prądu w czasie 10 sekund. Jedyny na rynku falownik, gdzie dane 
znamionowe podawane są dla cyklu pracy %ED=80% 
i temperatury otoczenia 45°C. Pozwala to na użycie w silnie 
obciążonych dźwigach w biurowcach, szpitalach itp.

Bezkonkurencyjna moc

Statyczny auto-tuning i pomiar o�setu



(EN1)
(EN2)

Zaawansowane funkcje ochronne:

- zliczanie czasu pracy falownika, silnika i wentylatorów

- pomiar stanu kondensatorów

- szczegółowa historia 4 alarmów

Znakomita żywotność

Żywotność kondensatorów głównych >61320h
Żywotność kondensatorów na płycie głównej >61320h
Żywotność wentylatorów >43800h
Korygowanie częstotliwości nośnej w zależności od temperatury
Prądy znamionowe dla fPWM=15kHz i ED=40% (ekwiwalent 
10kHz dla ED=80%)

Komunikacja ze sterowaniem dźwigu

Falownik jest wyposażony standardowo 
w interfejsy komunikacyjne:

RS485 (protokół Modbus RTU, komunikacja z komputerem)
Protokół CANopen (wersja E)
Protokół DCP3 (wersja EA)

Wyposażenie dodatkowe

Panel do programowania z wyświetlaczem LED i LCD
- komfortowa obsługa, czytelny wyświetlacz

- pamięć na 3 zestawy parametrów

- 10 języków do wyboru (polski, angielski, niemiecki, francuski, 
hiszpański, włoski, rosyjski, grecki, czeski i turecki)

Karty obsługi enkoderów:

- OPC-LM1-PS1 - enkodery Heidenhain EnDat2.1

- OPC-LM1-PR - enkodery absolutne SIN/COS

- OPC-LM1-IL - enkodery 5V Line driver

Filtry spełniające normy EN61800-3:2004 i EN12015:2004

Wymiary zewnętrzne (mm) dla 15 do 22kW

Podstawowy schemat połączeń

Dławik DCR

Zewnętrzny rezystor 
hamujący

Wyłącznik 
nadprądowy, 
bezpieczniki
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Zasilanie 
pomocnicze 
200 do 480V 
50/60Hz
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Wejście ±10V

Wejście ±10V

Wejście prądowe 
4-20mA

Port szeregowy 
(komunikacja 
z klawiaturą, 
Modbud RTU, 
DCP3, PCLoader)
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Silnik

Uziemienie

Enkoder

Wyjście alarmu

Wyjście 
przekaźnikowe

Wyjścia 
tranzystorowe

Wymiary zewnętrzne (mm) dla 37 do 45kW

Wymiary zewnętrzne (mm) dla 30kW
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Obwód sterowania
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Zastrzegamy prawo do zmian konstrukcyjnych.

Centala europejska
Fuji Electric Europe GmbH
Goethering 58
63067 Offenbach/Main
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Tel.: +49 (0) 69 669029 0
Fax: +49 (0) 69 669029 58
info_inverter@fujielectric.de
www.fujielectric.de

Siedziba główna
Fuji Electric Co., Ltd.
Gate City Ohsaki East Tower,
11-2 Osaki 1-chome, Shinagawa-ku,
Chuo-ku
Tokyo 141-0032
Japan
Tel: +81 (0) 3 5435 7280
Fax: +81 (0) 3 5435 7425
www.fujielectric.com

Charakterystyka techniczna - wersja  3-fazowa 400 V AC 

Pozycja Specyfikacja
Typ (FRN___LM1S-4E/EA)
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Napięcie znamionowe [V] (*2)
Prąd znamionowy [A] (*3)
Przeciążalność [A] (10 sekund)
Częstotliwość znamionowa

380-480V (z AVR), 3-faz
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Zasilanie główne 3-fazowe, 380-480V, 50/60Hz
Zasilanie pomocnicze 1-fazowe, 200-480V, 50/60Hz 1-faz, 380-480V, 50/60Hz
Wahania napięcia i częstotliwości (*7) Napięcie: -15 do +10% (asymetria do 2% *4), częstotliwość: ±5%
Prąd znamionowy 

[A] (*5)
z DCR
bez DCR

Wymagana moc źródła [kVA] (*6)
Zasilanie główne 48VDC lub wyższe
Zasilanie 
pomocnicze

Napięcie i częstotliwość
Wahania napięcia i częstotliwości

1-fazowe, 200-480V, 50/60Hz 1-faz, 380-480V, 50/60Hz
Napięcie: -15 do +10%, częstotliwość: ±5%
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ie Czas hamowania [s]
Cykl pracy (%ED) [%]
Minimalna rezystancja [Ω]

Dławik DCR
Standardy bezpieczeństwa
Stopień ochrony (IEC60529)
Chłodzenie
Masa [kg]

Opcja

Wspomagane wentylatorem

(*1) Moc znamionowa dla napięcia wejściowego 440V.
(*2) Napięcie wyjściowe nie przekroczy napięcia wejściowego.
(*3) Podany prąd odnosi się do pracy z częstotliwością nośną modulacji 10kHz i temperatury 
otoczenia 45°C lub niższej, a wartość skuteczna prądu w cyklu pracy nie przekracza 80% 
prądu znamionowego inwertera.
(*4) Asymetria sieciowa w %= (Umax-Umin)/Uśrednie3f *67 (wg. IEC61800-3). 
Jeżeli asymetria napięć jest wyższa niż 2%, a niższa niż 3%, należy zastosować dławik AC 
(ACR).

(*5) Obliczenia z założeniem, że moc źródła 500kVA (jeśli moc inwertera 
przekracza 50kVA, to źródło ma 10 krotną moc inwertera), a %X sieci równe 5%.
(*6) Inwerter wyposażony w dławik DC (DCR).
(*7) Podane odchyłki dotyczą zasilania głównego i pomocniczego.

50, 60 Hz
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Wyłączny dystrybutor Fuji Electric w Polsce: 

ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa 
tel. +48 22 866 41 40
fax +48 22 866 41 41
e-mail: amtek@amtek.pl 
internet: www.amtek.pl

380-460V, 3-faz

Za
si

la
ni

e
 z

 a
ku

m
ul

at
or

a

EN50178:1997.EN ISO 13849-1 Cat. 3, PL d
IP20 IP00

EN50178:1997
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