
SINAMICS V20-STARTERKIT

Eén pakket, 
vele voordelen 

De SINAMICS V20 is een eenvoudig te installeren,  
compacte en voordelige frequentieregelaar, geschikt  
voor basistoepassingen zoals centrifugaalpompen,  
transportbanden, loopbanden, mengmachines, mixers,… 

De SINAMICS V20-starterkit vormt een speciale  
aanbieding; het pakket omvat de frequentieregelaar  
evenals extra componenten om uw SINAMICS V20  
in elke fase met een optimale efficiëntie te laten  
werken – van inbedrijfstelling en bediening tot  
en met diagnose en onderhoud.

Bestel de starterkit* en ontdek de SINAMICS V20  
en zijn vele voordelen.
siemens.com/sinamics-v20

Speciale aanbieding:

•	Alles-in-één-pakket	met	 
alle	componenten	voor	een	 
geoptimaliseerde	werking	 
van	uw	SINAMICS	V20.

•	Eén	artikelnummer	om 
het pakket te bestellen

•	Speciale	prijs	met	besparing	 
tot	60	%

Artikelnr.	:	6SL3200-0AE50-0AA0

V20 BOP
(basisbedieningspaneel)

V20 BOP
Interface

Framegrootte FSAA

V20 Smart
Access

V20 Parameter
Loader

* Tot maximaal 3 kits/klant



De starterkit omvat de laatste nieuwe  
componenten uit het SINAMICS V20-aanbod.

SINAMICS	V20	framegrootte	AA,	versie	met	filter.
De	compactste	uitvoering	van	alle	SINAMICS-aandrijvingen	
op	de	markt.

Webservermodule	voor	draadloze	inbedrijfstelling,	 
bediening	en	diagnose	van	op	een	mobiel	toestel	of	laptop.

Dezelfde	functie	als	het	geïntegreerde	BOP	(basisbedienings- 
paneel),	maar	voor	externe	montage	met	behulp	van	 
de	BOP-interface.	De	waarde	en	het	instelpunt	kunnen	 
met	behulp	van	de	draaiknop	aangepast	worden.	 
Beschermingsgraad	in	IP54	of	UL	type	1.

Verbinding	tussen	frequentieregelaar	en	BOP.
De	RJ45-interface	is	compatibel	met	een	standaard	 
LAN-kabel.

Tot	100	parametersets	kunnen	van	op	de	geheugenkaart	
(ondersteuning	van	SD-kaarten	tot	32	GB)	naar	de	fre-
quentieregelaar	geschreven	worden	of	van	de	frequentie-
regelaar	op	de	geheugenkaart	opgeslagen	worden	zonder	 
de	omvormer	met	de	lijnvoeding	te	verbinden.
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SINAMICS	V20

V20	Smart	Access

V20	BOP	(basisbedieningspaneel)

BOP-interface

Parameter	Loader

Onderhevig aan wijzigingen en fouten. De informatie vervat in dit document bevat uit - 
sluitend algemene beschrijvingen en/of prestatie-eigenschappen die mogelijk niet vo l- 
ledig met de beschreven eigenschappen overeenkomen. Bovendien kunnen ze worden 
gewijzigd wegens de voortdurende ontwikkeling van onze producten. De vereiste 
prestatie-eigenschappen zijn alleen bindend indien ze expliciet bij de afsluiting van het 
contract worden overeengekomen.
Voor een veilige werking van de producten en oplossingen van Siemens is het nood- 
zakelijk om passende preventiemaatregelen te nemen (bijvoorbeeld een celbescher-
mingsconcept) en om elk onderdeel in een holistisch, geavanceerd industrieel veilig-
heidsconcept te integreren. Hierbij dient rekening te worden gehouden met eventueel 
geïnstalleerde producten van derdeleveranciers.

Meer informatie over industriële beveiliging vindt u op 

siemens.com/industrialsecurity
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Sterke	samenwerking	voor	vakmanschap	–	Siemens	en	partners

U kunt maximaal 3 dezelfde starter kits bestellen.
Plaats	uw	bestelling	via	siemens.com/industrymall/be


