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Model ES 350
Zwarty i prosty

Sprawdzany w rygorystycznych testach jakości, z powodzeniem 
stosowany w naszych układach sterowania, wektorowy 
przemiennik  przeznaczony jest do prostych Cumark ES 350
aplikacji.

- wbudowany wewnętrzny zasilacz 24V DC/200mA
- 6 wejść cyfrowych (DI4,DI5,DI6-wbudowane wejście enkodera                                                                                                                                                                  
   PG  , DI6- szybkie wejście zliczające 50kHz)
- 1 wyjście cyfrowe open collector DC48V/50mA;wyjście
   impulsowe 50kHz
- 1 wyjście przekaźnikowe SPDT
- 2 konfigurowalne wejścia analogowe 0-10V lub 0-20mA
- 1 konfigurowalne wyjście analogowe 0-10V lub 0—20mA
- zaawansowany regulator PID
- wbudowana logika PLC
- w standardzie komunikacja  Modbus i CAN
- wejście STO (SIL/SILCL 2; PLd CAT3)  (tylko dla modelu ES 355)

+ oprogramowanie do konfiguracji i  monitorowania 
przemiennika z poziomu PC230V      0,4-2,2 KW

400V      0,75-4 KW

Napięcie znamionowe 230V
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Tabela doboru serii ES 350
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przemiennik widoczny na zdjęciu z opcjonalną klawiaturą LCD w języku polskim
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Model ES 850 Model ES 580
Wektor o wysokiej wydajności Oszczędny i ogólny

• wysoka niezawodność
• wysoka użyteczność
• kompatybilność z napędem silnika 

synchronicznego o trwałych magnesach
• inteligentna klawiatura LCD zawarta w 

standardowej konfiguracji
• modułowa zwarta konstrukcja

• doskonałe działanie
• bogate funkcje
• wysoka niezawodność
• wszechstronne i systemowe funkcje 

zabezpieczające
• inteligentna klawiatura LCD zawarta w 

standardowej konfiguracji
• wbudowane makra aplikacji przemysłowych
• prosta funkcja serwo

230V      0,4-2,2 KW
400V      0,75-560 KW
690V      4-1250 KW

230V      0,4-2,2 KW
400V      0,75-560 KW
690V      4-1250 KW

Tabela doboru serii ES 850/ES 580

Kod Modelu
Wartość Znamionowa

In(A) Imax(A) ILd(A) PLd(kW) IHd(A) PHd(kW) W 3m /h
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ILd(A) PLd(kW) IHd(A) PHd(kW) W 3m /h

Napięcie znamionowe 400V

Napięcie znamionowe 230V

ESXXX*

 * ESXXX- w zależności od wyboru modelu: ES 580 / ES 850

Zmienny moment
obciążenia

Stały moment
obciążenia

Poziom
hałasu

Straty 
Mocy

Przepływ
powietrza WymiarySprawdzany w rygorystycznych testach jakości, z powodzeniem stosowany  

w naszych układach sterowania, wektorowy przemiennik Cumark ES 850 
przeznaczony jest do zaawansowanych aplikacji wymagających wysokiej 
precyzji i dokładności takich jak pozycjonowanie i przewijanie.
Posiada m. in.:

- wbudowany wewnętrzny zasilacz 24V DC/200mA
- 7 wejść cyfrowych (DI7- szybkie wejście zliczające 50kHz)
- 2 wyjścia cyfrowe Open collector DC48V/50mA (DO2- wyjście impulsowe 0-          
   50kHz)
- 2 wyjścia przekaźnikowe SPDT
- 1 wejście analogowe 0-10V
- 2 konfigurowalne wejścia analogowe 0-10V lub 0-20mA
- 2 konfigurowalne wyjścia analogowe 0-10V lub 0-20mA
- zaawansowany regulator PID
- w standardzie komunikacja Modbus i CAN, Profibus (opcja)
- sterowanie wektorowe bezczujnikowe i sterowanie wektorowe w
   zamkniętej pętli sprzężenia
- funkcja oszczędzania energii
- wbudowana logika PLC
- opcjonalne karty enkoderowe 
- wejście STO  (SIL/SILCL 2; PLd CAT3)

Sprawdzany w rygorystycznych testach jakości, z powodzeniem stosowany  
w naszych układach sterowania, wektorowy przemiennik  Cumark ES580 
przeznaczony jest do aplikacji ogólnych, sterowania napędami pomp i 
wentylatorów. Posiada m. in.:

- wbudowany wewnętrzny zasilacz 24V DC/200mA
- 7 wejść cyfrowych (DI7- szybkie wejście zliczające 50kHz)
- 2 wyjścia cyfrowe open collector DC48V/50mA (DO2- wyjście impulsowe 0-  
  50kHz)
- 2 wyjścia przekaźnikowe SPDT
- 1 wejście analogowe 0-10V
- 2 konfigurowalne wejścia analogowe 0-10V lub 0-20mA
- 2 konfigurowalne wyjścia analogowe 0-10V lub 0-20mA
- zaawansowany regulator PID
- w standardzie komunikacja Modbus I CAN, Profibus (opcja)
- sterowanie wektorowe bezczujnikowe i sterowanie wektorowe w  
   zamkniętej pętli sprzężenia
- funkcja oszczędzania energii
- wbudowana logika PLC
- makra aplikacyjne
- wejście STO (SIL/SILCL 2; PLd CAT3)
- opcjonalne karty enkoderowe 

+ oprogramowanie do konfiguracji 
i monitorowania przemiennika z 

poziomu PC.

 + inteligentna klawiatura z menu w 
języku polskim.

+ oprogramowanie do konfiguracji 
i monitorowania przemiennika z 

poziomu PC.

+ inteligentna klawiatura z menu w 
języku polskim.
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