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I
40 oC
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eff2-klasse 
motor

Tekort aan stroom

Doorsnee-
frequentieomvormer 
op de markt (niet 
van ABB), 50 oC

De grafi ek toont de uitgangsstromen van de HVAC-frequentieomvormer bij omgevingstemperaturen 
van 40 °C en 50 °C. De dikke rode curve duidt de vereiste nominale motorstroom aan, terwijl de 
oranje curve de uitgangsstroom weergeeft van doorsnee-frequentieomvormer (niet van ABB) 
op de markt.

Een schone norm tegen elektrische 
vervuiling – IEC/EN 61000-3-12

Gebruiks-
vriendelijke 
frequentie-
omvormer voor 
HVAC

De ABB HVAC-frequentieomvormer 
is een product dat u zal verbazen. 
Deze frequentieomvormer werd 
door ABB speciaal ontwikkeld voor 
gebruik in HVAC-installaties en 
wordt wereldwijd verkocht. Zowel in 
de USA als in Italië is dit product 
onderscheiden voor de toegepaste  
productontwikkelingen en inmiddels 
is ook de betrouwbaarheid van deze 
serie omvormers ruimschoots 
bewezen.

De gebruikersinterface is net zo 
éénvoudig als een mobiele telefoon 
en helpt de gebruiker om intuïtief 
het apparaat te bedienen aan de 
hand van een Nederlandstalige 
menustructuur. Het opstarten van 
deze frequentieomvormer is 
daarmee heel éénvoudig gemaakt. 
Bovendien is deze omvormer 
voorzien van ingebouwde macro’s 
voor veel voorkomende 
toepassingen, zoals toevoer- en 
retourventilatoren, transportpompen 
en koeltorenventilatoren. Het 
selecteren van een macro kost 
slechts een paar seconden. Via de 
gebruikersinterface kunnen op elk 
moment duidelijke instructies 
worden opgeroepen.

Harmonische stromen en 
RFI-emissies zijn belangrijke 
aandachtspunten in veel 
HVAC-installaties. De ABB HVAC-
frequentie omvormer voldoet 
aan veeleisende normen voor 
elektromagnetische compatibiliteit. 
Een zogenaamde ‘swinging choke’ 
reduceert de harmonische stromen 
bij deellast tot 25 % ten opzichte van 
een traditionele smoorspoel.

Omgevingstemperatuur 
tot 50 °C 24 / 7 / 365!
De omgevingstemperatuur heeft invloed op de 
vermogenscapaciteit van iedere frequentieomvormer. 
Hoe warmer de omgeving van het apparaat, hoe 
lager de stroom die het apparaat kan leveren. Dit 
betekent dat de omvormer moet worden geselecteerd 
op basis van de hoogst mogelijke temperatuur.

Voordelen van de ABB HVAC frequentie-
omvormer:
   De belastbaarheid bij verschillende omgevings-
temperaturen is eenvoudig af te lezen uit een tabel.

   De opgegeven stroomwaarden gelden continu, dus 
24 uur, 365 dagen per jaar – zonder concessies.

   Gelijke stroomwaarden voor IP21 en IP54 
omvormers.

De ABB HVAC-frequentieomvormer 
voldoet aan de IEC/EN 61000-3-12. 
Deze Europese norm bepaalt de 
grenzen voor harmonische stromen 
die worden veroorzaakt door 
producten die zijn aangesloten op 
openbare elektriciteitsnetwerken.

Harmonische stromen vervuilen het 
elektriciteitsnetwerk. Deze stromen 
kunnen ongewenste effecten 
veroorzaken zoals knipperende 
lampen, computerstoringen en 

oververhitting van elektrische 
apparatuur.

De nieuwe Europese norm IEC/EN 
61000-3-12 is goedgekeurd en 
wordt gebruikt. De ABB HVAC-
frequentieomvormer voldoet aan de 
eisen van deze norm. Hiervoor is een 
fabrieksverklaring beschikbaar. Alle 
relevante apparatuur die vanaf 
februari 2008 wordt geïnstalleerd 
moet aan deze norm voldoen.
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IP21

Comfort  

Realtime-klok en kalender
Dankzij de geïntegreerde realtime-klok en kalender-
functie kunnen omvormer-gerelateerde 
gebeurtenissen exact plaatsvinden op de ingestelde 
tijd en datum. De informatie verschijnt duidelijk op 
het bedieningspaneel. De klok- en kalenderfunctie 
maken het gebruik van timers mogelijk. Bovendien 
kunnen zomer- en wintertijd éénvoudig worden 
ingesteld op basis van de tijdzone.

Ingebouwde timers
Externe timer-circuits zijn overbodig. Ingebouwde 
timers, die gebruik maken van de realtime-klok , 
maken het mogelijk de aandrijving te starten en 
stoppen of de snelheid aan te passen volgens het 
tijdstip van dag of nacht. De relaisuitgangen kunnen 
met timers worden bediend voor de aansturing van 
andere systeemcomponenten.

Geintegreerd BACnet MS/TP, N2, 
FLN en Modbus
Veel gebruikte HVAC-veldbusprotocollen zijn 
standaard geintegreerd in het geheugen van de 
frequentieomvormer. Dit maakt het mogelijk om de 
frequentieomvormer en alle op de I/O klemmen 
aangesloten veldapparatuur te besturen en / of te 
monitoren vanuit het gebouwautomatiseringsysteem. 
ABB heeft al tienduizenden omvormers geleverd die 
via een dergelijke seriële verbinding met het 
gebouwautomatiseringsysteem zijn verbonden, 
waaronder meer dan 5.000 BACnet installaties.

Omgevingstemperatuur tot en met 
50 °C, vol continubedrijf

Om problemen te voorkomen
•  Standaard ingebouwd EMC-fi lter voor 

gebouwomgevingen, klasse C2 (1st environment)
•  Voldoet standaard aan de verplichte norm voor 

harmonische stroomvervorming, EN 61000-3-12.
•  De gelakte printkaarten (PCBs) verlengen de 

levensduur van de frequentieomvormer.
•  Volledig motorvermogen beschikbaar tot 50 °C.
Onder andere voor deze onderwerpen heeft ABB 
ondertekende fabrieksverklaringen beschikbaar.

Waarom veldbus-
communicatie?
De ACH550 ondersteunt standaard 
veldbuscommunicatie op basis van
BACnet MS/TP, N2, FLN en Modbus. 
Andere protocollen zoals LON en Ethernet 
worden optioneel ondersteund. Hier 
volgen een aantal voorbeelden van de 
mogelijkheden van veldbuscommunicatie 
met frequentieomvormers:

■  U krijgt in uw gebouwbeheersysteem de 
beschikking over uitgebreide gegevens 
uit de frequentieomvormer, zoals 
bijvoorbeeld de actuele waarden als 
motortoerental, stroom, koppel, 
vermogen, omvormer temperatuur en 
aantal motoromwentelingen.

■  U kunt de frequentieomvormer op 
afstand inregelen en u krijgt op afstand 
de beschikking over storingsinformatie.

■  U kunt het energieverbruik van de 
frequentieomvormer monitoren en deze 
informatie bijvoorbeeld gebruiken voor 
de bewaking van uw pieklast.

■  U kunt de frequentieomvormer en 
motor volledig besturen over twee 
draden en bespaart daarmee op 
stuurstroom bekabeling.

■  U kunt de status van de I/O van de 
frequentieomvormer (standaard 13 I/O) 
op afstand uitlezen. Gebruikt u 
bijvoorbeeld de ingebouwde PID-
regelaars van de ACH550, dan kunt 
u vanuit het gebouwbeheersysteem de 
werkelijke regelwaarde (bijvoorbeeld 
druk) uitlezen.
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IP54

 - standaard inbegrepen!

Speciale dempingsspoelen - tot 
25 % minder harmonischen
De speciale ingebouwde dempingsspoel van ABB, 
“swinging choke” genaamd, zorgt ervoor dat 
de HVAC-frequentieomvormer bij deellast tot 
25 procent minder harmonischen genereert dan een 
conventionele dempingsspoel van dezelfde grootte.

Interactieve opstart-assistent
De HVAC-frequentieomvormer heeft een interactieve 
opstart-assistent die de gebruiker deskundig door 
het opstartproces leidt, zonder dat hij de handleiding 
hoeft te raadplegen.

Op maat gemaakte HVAC-software 
zonder compromissen
De HVAC-frequentieomvormer van ABB biedt u een 
compleet systeem met een confi guratie op maat, 
waarmee u tijd en geld kunt besparen. Zo kunnen 
reële proceswaarden zoals bijvoorbeeld een 
drukverschilsignaal door de frequentieomvormer 
worden geconverteerd en weergegeven in 
technische eenheden zoals bar, l/s en °C.

Voor uw gemak…
•  Nederlandstalig (meertalig) bedieningspaneel met 

HELP-toets.
•  14 voorgeprogrammeerde HVAC applicatiemacros 

selecteerbaar zonder programmeren.
•  Een handleiding met ringband wordt met iedere 

omvormer meegeleverd.
•  In plaats van zekeringen, kunt u ook automaten 

gebruiken om deze frequentieomvormers te 
beveiligen.

Assistent bij inbedrijfstellen
Het bedieningspaneel heeft diverse interactieve 
assistent-functies om de inbedrijfstelling te 
veréénvoudigen. Voorbeelden zijn de 
opstartassistent, de PID-assistent, de timer-
assistent en de veldbusassistent. Via een vraag-
antwoord-routine stelt u de frequentieomvormer 
in bedrijf zonder de exacte parametergroepen en 
–nummers uit het hoofd te kennen.

Meer dan een 
frequentie-
omvormer! 
■  De ACH550 is een 

frequentieomvormer en 
apparaatregeling in één. 

■  Zo biedt de ACH550 onder andere 
twee PID-regelaars en vier timers. 

■  In kleinere autonome installaties 
(zonder GBS of klimaatregelaar) is 
de realtime klok met 
kalenderfunctie heel nuttig. 

■  De realtime klok wordt overigens 
ook gebruikt om de datum en het 
tijdstip van eventuele storingen 
vast te leggen in het geheugen 
van de omvormer. 

■  De ACH550 software is standaard 
voorzien van functies die zijn 
toegespitst op gebruik in HVAC-
installaties. Een goed voorbeeld 
hiervan is de functie voor 
snaarbreuk detectie. Deze functie 
stelt u in staat om zonder externe 
metingen een snaarbreuk te 
detecteren en vervolgens als fout 
te melden.
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Comfort  - 
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Interactieve onderhoudsassistent
Een onderhoudsschema opstellen is niet langer 
giswerk. De HVAC-frequentieomvormer meldt u 
wanneer het tijd is voor een onderhoudsbeurt, op 
basis van uw individuele eisen.

Interactieve diagnose-assistent
Als er een storing optreedt, toont de diagnose-
assistent de mogelijke oorzaken en eventuele 
oplossingen in duidelijke taal.

Storingslogger
De storingslogger van de 
HVAC-frequentie omvormer is 
vooral nuttig om storingen 
van de frequentieomvormer 
op te sporen met behulp van 
de realtime-klok. 
De storingslogger registreert 
niet alleen het tijdstip en de 
datum van de storing maar 
ook een momentopname van 
7 diagnose-waarden - onder 
meer motortoerental en 
uitgangsstroom. U weet 
precies wat er is gebeurd en 
wanneer.

Bedieningspaneel op maat 
voor HVAC-toepassingen
 Begeleidt de gebruiker door de installatie- en 

 opstartprocedure
 HELP-toets altijd beschikbaar
 Kopiëren van parameters van de ene 

 frequentieomvormer naar een andere
 Eénvoudig met de hand los te nemen 

 (zowel bij IP21 als bij IP54)
 Ingebouwde realtime-klok
 Keuze uit 16 talen, waaronder Nederlands, 

 Russisch, Turks, Tsjechisch en Pools

er 

PC tools voor 
•  Het berekenen van energie-

besparingsmogelijkheden 
en terugverdientijden.

•  Inbedrijfstelling (DriveWindow 
Light 2).

Beïnvloeding motorgeluid
Deze frequentieomvormer heeft een 
slimme software-functie waarmee 
het waarneembare motorgeluid 
gunstig kan worden beïnvloed.

Energie besparen met 
frequentieomvormers 
in HVAC installaties!

■  Veel oudere HVAC-installaties zijn voorzien van 
smoorregelingen. In dergelijke installaties 
worden lucht- of vloeistofstromen opgewekt die 
slechts ten dele worden benut. Dit kost onnodig 
veel energie. Een frequentieomvormer stelt u in 
staat om de hoeveelheid lucht of vloeistof af te 
stemmen op de behoefte.

■  De hoeveelheid verplaatste lucht of vloeistof is 
lineair proportioneel aan het toerental. Het 
benodigd vermogen van een ventilator of een 
pomp verhoudt zich tot de derde macht ten 
opzichte van het toerental. Kleine reducties van 
het motortoerental leiden dus tot grote afname 
van het opgenomen vermogen (bijvoorbeeld bij 
80 % toerental 51 % vermogen).

■  Een HVAC-installatie moet garant staan voor een 
comfortabel binnenklimaat. Ook bij volledige 
bezetting van uw gebouw of bij extreme 
weersomstandigheden. Daarom wordt een goede 
HVAC-installatie ontworpen op basis van 
extreme uitgangspunten. Bij gemiddelde 
omstandigheden kunnen de lucht- en 
vloeistofstromen omlaag, waardoor energie 
wordt bespaard. Frequentieomvormers maken 
dit mogelijk.
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rt  - standaard inbegrepen!

 Alle ingangen en uitgangen zijn beveiligd tegen 
kortsluiting.

 Alle aansluitklemmen zijn individueel genummerd, 
om misverstanden en vergissingen zoveel mogelijk 
te voorkomen.

1 SCR Signaalkabelafscherming

2 AI1 Externe referentie 1: 0 (2) tot 10 V of 0 (4) tot 20 mA

3 AGND Gemeenschappelijk voor analoog ingangscircuit

4 10 V Referentiespanning 10 VDC

5 AI2 Werkelijke waarde 1: 0 (2) tot 10 V of 0 (4) tot 20 mA

6 AGND Gemeenschappelijk voor analoog ingangscircuit

7 AO1 Uitgangsfrequentie: 0 (4) tot 20 mA

8 AO2 Uitgangsstroom: 0 (4) to 20 mA

9 AGND Gemeenschappelijk voor analoog uitgangscircuit

10 24 V Hulpspanningsuitgang +24 VDC

11 GND Gemeenschappelijk voor retoursignalen digitale ingangen

12 DCOM Digitale ingang gemeenschappelijk voor alle digitale ingangen

13 DI1 Start/stop: activering start de omvormer

14 DI2 Run vrijgave: deactivering stopt de omvormer

15 DI3 Constante snelheid 1

16 DI4 Start vrijgave 1: deactivering stopt de omvormer

17 DI5 Start vrijgave 2: deactivering stopt de omvormer

18 DI6 Niet gebruikt

19 RO1C Relaisuitgang 1

20 RO1A Standaard functie

21 RO1B Gestart => 19 verbonden met 21

22 RO2C Relaisuitgang 2

23 RO2A Standaard functie

24 RO2B In bedrijf => 22 verbonden met 24

25 RO3C Relaisuitgang 3

26 RO3A Standaard functie

27 RO3B Storing (-1) => 25 verbonden met 27

Status LED

Aanduiding van motorrotatie 
en draairichting

Referentie

Aanduiding       
HAND/UIT/AUTO 

Realtime-klok

Functie voor soft-
toets 1

AUTO

Soft-toets 1

NEER

UIT/STOP

Procesvariabele 1: 
instelbaar

Procesvariabele 2: 
instelbaar

Procesvariabele 3:
instelbaar

Functie 
voor soft-toets 2

OP

HELP

HAND/START

Soft-toets 2

Zij aan zij montage
De HVAC-frequentieomvormer van 
ABB is geoptimaliseerd om in een 
schakel kast in te bouwen: het is niet 
nodig om loze ruimte tussen de units te 
laten, of het nu IP21 of IP54 is, zelfs met 
de bescherm kappen op de frequentie-
omvormer gemonteerd.

Flux-optimalisatie
Bij fl ux-optimalisatie varieert de omvang van de fl ux op 
basis van de reële belasting. Dit leidt tot een kleiner 
stroomverbruik. Bovendien kan deze functie al dan niet in 
combinatie met andere ingebouwde functies het 
waarneembare motorgeluid beperken voor toepassingen 
in de nabijheid van een leef- of werkomgeving.

Twee PID-regelaars als 
standaard
De HVAC-frequentieomvormer beschikt over 
twee ingebouwde, onafhankelijke PID-regelaars. 
Bijvoorbeeld: een PID-regelaar werkt samen 
met de frequentie omvormer om de statische 
druk in het kanaal te handhaven. Tegelijkertijd 
kan de andere PID-regelaar worden gebruikt om 
een afzonderlijk, extern apparaat te sturen, 
bijvoorbeeld een koelwaterklep. Dit alles kan 
uiteraard worden bewaakt en gestuurd door 
middel van seriële communicatie.

Flensmontage
De HVAC-frequentieomvormer kan door middel van een fl ens
aan de zijkant van een luchtkanaal worden gemonteerd of in een
luchtbehandelingskast (LBK) worden geïntegreerd. Wanneer het 
koellichaam van de HVAC-frequentieomvormer in de luchtstroom 
wordt geplaatst, zorgt dit voor een nog betere koeling.

Ingangen en uitgangen
Het onderstaande schema toont de ingangen en 
uitgangen van de HVAC-frequentieomvormer. De 
voorbeeldaansluitingen zijn geschikt voor een aantal 
HVAC-toepassingen, zoals toevoer- en afzuigventilatoren, 
condensors en boosterpompen.

Opklik opties
 Relaisuitbreidingsmodule voor 

 drie additionele uitgangen (de 
module past onder het deksel van 

 de HVAC-frequentieomvormer).
 Veldbusadaptermodules (passen 

onder het deksel van de HVAC-
frequentieomvormer) voor 

 LonWorks (LonMark goedgekeurd), 
Profi bus, DeviceNet enz.

 Bedieningspaneelbevestigingsset 
voor bevestiging op de deur van 

 een schakelkast.
 Uitgangsfi lters (gelieve contact 

 op te nemen met ABB)

Motorbeveiliging met PTC 
of PT 100

ACH550_NL_revG_68353131.indd   7ACH550_NL_revG_68353131.indd   7 28.10.2008   8:04:3228.10.2008   8:04:32



B

H1

D

H2

D

B

H1

3AFE68353131 REV G NL 27.10.2008

Afmetingen en gewichten
Wanduitvoering

Technische specifi caties

Spannings- en 3-fasen, 380 tot 480 V, +10/-15 % (0,75 tot 355 kW) 
vermogensbereik 3-fasen, 208 tot 240 V, +10/-15 % (0,75 tot 75 kW)
 1-fase, 208 tot 240 V, +10/-15 % (50 % reductie)
 automatische identifi catie van ingangslijn

Frequentie 48 tot 63 Hz    
Vermogensfactor 0,98

Voedingsaansluiting

Motoraansluiting

Omgevingscondities
Omgevingstemperatuur
Transport en bewaring -40 tot 70 °C 
Gebruik -15 tot 50 °C (niet-condenserend)

Hoogte
Uitgangsstroom nominale stroom beschikbaar van 0 tot 1000 m
 afname met 1 % per 100 m boven 1000 m tot 2000 m 
Relatieve luchtvochtigheid lager dan 95 % (niet-condenserend)

Beschermingsklassen IP21 of IP54    
 IP21 voor wand- en vrijstaande uitvoering   
 IP54 voor wanduitvoering

Technische gegevens en typen

Vrijstaande uitvoering

NVT = niet van toepassing

2 analoge ingangen selecteerbaar voor zowel stroom als spanning 
Spanningssignaal 0 (2) tot 10 V, Rin > 312 kΩ single-ended  
Stroomsignaal 0 (4) tot 20 mA, Rin = 100 Ω single-ended
Potentiometer-referentiewaarde 10 V ±2 % max. 10 mA, R < 10 kΩ
2 analoge uitgangen 0 (4) tot 20 mA, belasting < 500 Ω
Interne hulpspanning  24 V DC ±10 %, max. 250 mA

6 digitale ingangen 12 tot 24 V DC met interne of externe voeding

3 relaisuitgangen Maximale schakelspanning 250 V AC/30 V DC
 Maximale continustroom 2 A rms
PTC en PT 100 PTC elke van de 6 digitale ingangen of analoge
 ingangen kan worden geconfi gureerd voor PTC
 PT 100 de beide analoge uitgangen kunnen 
 worden gebruikt om de sensor te voeden

Veldbussen Standaard ingebouwd (RS 485) Modbus, BACnet MS/TP, 
 N2 en FLN. Beschikbaar als insteekbare opties 
 BACnet/IP router, LonWorks, PROFIBUS, DeviceNet enz.

H1 = Hoogte incl. kabelaansluitdoos   
H2 = Hoogte excl. kabelaansluitdoos   
B = Breedte
D = Diepte

I2N = nominale uitgangsstroom.
Bovendien is iedere 10 minuten 
1,1 x I2N overbelasting toegelaten 
gedurende 1 minuut over het 
gehele toerentalbereik.
PN = nominaal motorvermogen
De HVAC-frequentieomvormer 
van ABB kan doorlopend PN 
leveren bij een omgevings-
temperatuur van 50 °C. 
UN = nominale voedingsspanning

 Overspanningsregelaar   
 Onderspanningsregelaar   
 Aardlekbewaking    
 Motor-kortsluitingsbeveiliging   
 Uitgangs- en ingangs-aansluitbewaking  
 Overstroombeveiliging   
 Faseverlies-detectie (zowel motor als lijn)  
 Onderbelastingsbewaking - ook bruikbaar voor  
 Snaarbreuk detectie   
 Overbelastingsbewaking   
 Blokkeerbeveiliging

Nominale waarden, typen en spanningen

In- en uitgangen

Beveiligingsfuncties

Productconformiteit
 IEC/EN 61000-3-12   
 Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG met bijlagen 
 Machinerichtlijn 98/37/EG   
 EMC-richtlijn 89/336/EEG met bijlagen  
 Kwaliteitsborgingssysteem ISO 9001 en   
 Milieusysteem ISO 14001   
 CE, UL, cUL, en GOST R goedgekeurd  
 Galvanische isolatie conform PELV

EMC (conform EN 61800-3) Eerste omgeving beperkte distributie standaard

PN 

kW
I2N 

A
Frame- 
grootte

Typecode                
(bestelcode)

UN =  380 tot 480 V (380, 400, 415, 440, 460, 480 V). 
HVAC- bedieningspaneel en EMC-fi lter zijn inbegrepen.

0,75 2,4 R1 ACH550-01-02A4-4
1,1 3,3 R1 ACH550-01-03A3-4
1,5 4,1 R1 ACH550-01-04A1-4
2,2 5,4 R1 ACH550-01-05A4-4
3 6,9 R1 ACH550-01-06A9-4
4 8,8 R1 ACH550-01-08A8-4

5,5 11,9 R1 ACH550-01-012A-4
7,5 15,4 R2 ACH550-01-015A-4
11 23 R2 ACH550-01-023A-4
15 31 R3 ACH550-01-031A-4

18,5 38 R3 ACH550-01-038A-4
22 45 R3 ACH550-01-045A-4
30 59 R4 ACH550-01-059A-4
37 72 R4 ACH550-01-072A-4
45 87 R4 ACH550-01-087A-4
55 125 R5 ACH550-01-125A-4
75 157 R6 ACH550-01-157A-4
90 180 R6 ACH550-01-180A-4

110 205 R6 ACH550-01-195A-4
132 246 R6* ACH550-01-246A-4
160 290 R6* ACH550-01-290A-4
200 368 R8 ACH550-02-368A-4
250 486 R8 ACH550-02-486A-4
280 526 R8 ACH550-02-526A-4
315 602 R8 ACH550-02-602A-4
355 645 R8 ACH550-02-645A-4

R8 2024 NVT 347 617 230

Spanning 3-fasen, van 0 tot UN

Frequentie 0 tot 500 Hz

Nominale stromen (zowel IP21 als IP54)                          
Stroom bij omgevingstemperatuur van -15 tot +40 °C: 
nominale uitgangsstroom (I2N), geen vermindering nodig
Stroom bij omgevingstemperatuur van +40 tot +50 °C:
vermindering van 1 %/°C boven 40 °C, max. vermindering 10 %
Schakelfrequentie instelbaar 
 0,75 tot 37 kW  1 kHz, 4 kHz, 8 kHz of 12 kHz 
 45 tot 110 kW  1 kHz, 4 kHz of 8 kHz
 132 tot 355 kW  1 kHz of 4 kHz

Frame-
grootte

Afmetingen en gewichten

IP21 / UL type 1 IP54 / UL type 12

H1
mm

H2
mm

B
mm

D
mm

Gewicht
kg

H
mm

B
mm

D
mm

Gewicht
kg

R1 369 330 125 212 6,5 449 213 234 8,2
R2 469 430 125 222 9 549 213 245 11,2
R3 583 490 203 231 16 611 257 253 18,5
R4 689 596 203 262 24 742 257 284 26,5
R5 739 602 265 286 34 776 369 309 38,5
R6 880 700 302 400 69 924 410 423 80
R6* 986 700 302 400 73 1119 410 423 84
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ABB Oy
Drives

P. O. Box 184
FI - 00381 Helsinki
Finland
Telefoon +358 10 22 11
Telefax +358 10 222 2681
E-mail hvac@fi .abb.com
Internet www.abb.com/drives
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ABB b.v.
George Hintzenweg 81
3068 AX Rotterdam
Postbus 301
3000 AH Rotterdam
Nederland
Telefoon +31 10 407 88 86
Telefax +31 10 407 83 45
E-mail  freqconv@nl.abb.com
Internet  www.abb.com/drives

Electro Drive B.V.
Dwarstocht 14
1507 CH Zaandam
Postbus 90
1500 EB Zaandam
Nederland
Telefoon 075 6166656
Telefax 075 6179500
E-mail info@electrodrive.nl
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