
A complete range, IP20-IP54, to suit all needs

Hög dynamik för  
krävande tillämpningar

Emotron VFX 2.0 frekvensomriktare





Säker och effektiv kontroll över varje rörelse

Skonsamma och effektiva starter
Med Emotron VFX får du alltid skonsamma starter. Lägre 
startström innebär mindre säkringar, kablar och elräkningar. 
En kross eller kvarn som är fullastad med material kan vara 
svår att starta. Det hanterar Emotron VFX effektivt genom att 
reglera momentet för att klara topplaster vid start. Ett annat 
kritiskt moment är att starta en tungt lastad kran utan ryck. 
Emotron VFX ger en omedelbar men ändå mjuk start genom 
att säkerställa att den förmagnetiserade motorn ger tillräck-
ligt vridmoment för att starta rörelsen i det ögonblick den 
mekaniska bromsen lossas.

Kontrollerad laddning ger säker start
Emotron VFX från 30 kW har en unik funktion som skyddar 
din utrustning genom att säkerställa en kontrollerad upp-
rampning av den interna likspänningen. Den så kallade HCB-
rampningen (Half Controlled Bridge) ger en säker start och 
upptäcker eventuella fasbortfall och asymmetrier. Eftersom 
frekvensomriktaren inte längre behöver några inbyggda 
effektmotstånd eller skrymmande kontaktorer, minskar både 
storleken och underhållsbehovet. Du kan tryggt slå på och 
stänga av frekvensomriktaren via en extern kontaktor, så ofta 
du behöver. Med andra frekvensomriktare skulle detta kunna 
orsaka allvarlig skada eller haveri.

Med Emotron VFX 2.0 frekvensomriktare får du ut det mesta möjliga av dina kranar, 
krossar, kvarnar eller blandare. Med full kontroll över processen får du en tillförlitlig, 
kostnadseffektiv och användarvänlig drift, skyddad från skador och stillestånd.  
Kombinationen av direkt momentreglering, noggrann varvtalsreglering och effektiv 
vektorbroms gör Emotron VFX till ett idealiskt alternativ till dyra servosystem och  
likströmsmotordrifter. Med alla funktioner inbyggda i en kompakt IP54-klassad  
kapsling kan Emotron VFX installeras kostnadseffektivt nära applikationen. Serien  
kan användas för motoreffekter från 0,55 kW till 3 000 kW. 



Optimerad drift och full kontroll
Direkt momentreglering ger störningsfri drift
Tack vare direkt momentreglering är Emotron VFX idealisk 
för alla typer av dynamiska tillämpningar. Driften optimeras 
och du har full kontroll över processen. Emotron VFX skyd-
dar mot driftstopp tack vare mycket snabb och noggrann 
reglering av hastighet och moment. Momentregleringen 
reagerar extremt snabbt och eliminerar störningar till följd av 
belastningstoppar, plötsliga lastförändringar eller felinställda 
ramptider. Den snabba vridmomentresponsen ger säkrare 
och mer kostnadseffektiv drift, exempelvis för kranar där 

frekventa och kritiska starter och stopp kräver ett omedelbart 
högt vridmoment, eller för krossar där hastigheten snabbt 
måste anpassas till förändringar i last eller typ av material.

Skydd mot skador och stillestånd
En inbyggd belastningsvakt skyddar din process från skador 
och stillestånd. Den reglerade utrustningens lastkurva över-
vakas över hela varvtalsområdet. Detta sker genom att en 
automatisk kurvidentifiering aktiveras under idrifttagningen. 
Över- och underlastsituationer som kan sänka verknings-

Den unika lastövervakningen  känner av alla avvikelser från normal last över 
hela varvtalsområdet och känner direkt av avvikelser från normal last. En 
varning skickas eller ett säkerhetsstopp aktiveras innan skada har uppstått 
(patent EP 1772960).

Direkt momentreglering innebär att plötsliga lastförändringar inte orsakar stör-
ningar eller stillestånd. Responsen är extremt snabb tack vare att Emotron VFX 
jämför verkligt och önskat moment 40 000 gånger per sekund.
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graden eller orsaka skada upptäcks omedelbart. Du ställer 
enkelt in gränserna för varning respektive säkerhetsstopp, 
så att du kan vidta åtgärder innan skada har uppstått. Du 
behöver inte oroa dig för att en kross är blockerad eller en 
blandare går med ett brutet blad. Emotron VFX skyddar 
processen och säkerställer att den fungerar så effektivt 
som möjligt.

Varvtalsregulator ökar effektiviteten
Emotron VFX har en inbyggd varvtalsregulator som ökar  
effektiviteten. Den reagerar direkt på lastförändringar som 
ger avvikelser i motorns varvtal och anpassar snabbt hastig- 
heten till det inställda referensvärdet. Ingen extern återkopp-
ling krävs och en "Auto tune"-funktion ger snabbare inställ-
ningar.

Säker och effektiv inbromsning
En inbyggd vektorbromsfunktion ger snabb och säker in-
bromsning. Inga mekaniska bromsar behövs. Bromsenergin 
avleds genom själva motorn, vilket bidrar till att avbrott till 
följd av för hög bromsspänning undviks. I kvarnapplikationer 
krävs ofta snabba stopp av säkerhets- eller produktivitets-
skäl. Detta säkerställer vektorbromsen. För en tungt lastad 
kran ger en bromschopper, som finns som tillval, mycket 
snabba men mjuka inbromsningar utan ryck. Regenerativ 
bromsning med AFE-teknik (Active Front End) finns som 
tillval. Det minskar energikostnaderna avsevärt och ger även 
minskade strömövertoner.

Varvtalsregulatorn säkerställer en effektiv drift genom att snabbt 
reglera varvtalet för att möta lastförändringar.

En inbyggd vektorbromsfunktion halverar inbromsningstiden. Bromschopper 
finns som tillval när extremt snabb inbromsning krävs. Exemplet förutsätter 
full bromseffekt.
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Användarvänlig och tillförlitlig drift
Ditt eget processpråk
Flera processvärden och systemparametrar är tillgängliga via 
kommunikationsgränssnittet, bland andra ström, spänning, 
axeleffekt, energiförbrukning och drifttid. Du kan välja vis-
ningsspråk och enkelt ställa in driftparametrarna i de enheter 
som passar just din process, exempelvis m/s, cykler/min, 
ton/h eller enheter/h. Ingen förvirring uppstår, ingen tid går 
åt till omräkning och inga räknefel riskeras. Resultatet är en 
enklare och mer tillförlitlig processövervakning.

Skräddarsydd funktionalitet
Emotron VFX erbjuder inbyggda programmeringsblock som 
logiska funktioner, komparatorer och timrar. Detta öppnar för 
att skräddarsy funktionaliteten enligt egna krav. Du kan ex-
empelvis ställa in frekvensomriktaren för att rengöra en kvarn 
genom att reversera arbetsriktningen när hastigheten börjar 
sjunka till följd av ökande belastning.

Emotron VFX 2.0 har många användar- 
vänliga funktioner som gör både  
operatörens och installatörens arbete  
enklare och mer tillförlitligt.



Den avtagbara kontrollpanelen har en kopieringsfunktion som gör att du enkelt kan 
överföra inställningar till andra Emotron VFX-enheter.

Enkelt att kopiera inställningar
När du har gjort inställningarna för en Emotron VFX med 
hjälp av kontrollpanelen, kan du enkelt kopiera dem till andra 
Emotron VFX-enheter. Ta bara loss kontrollpanelen, anslut 
den till nästa enhet och överför inställningarna. Den här funk-
tionen sparar mycket tid och säkerställer att enheterna får 
exakt samma inställningar. En seriell kommunikationsanslut-
ning för PC finns tillgänglig bakom kontrollpanelen.

Flexibel och enkel inställning
Emotron frekvensomriktare är enkla att programmera och 
driftsätta. Upp till fyra parameteruppsättningar kan använ-
das för att skapa inställningar för olika lägen, till exempel vid 
växling mellan olika motorer eller från automatisk till manuell 
processtyrning. Mycket korta svarstider ger bättre tillgäng-
lighet och tillförlitlighet. När du ändrar en parameter kan du 
välja att låta ändringen automatiskt påverka samtliga para-
meteruppsättningar. Dessutom behövs bara en inställning 
för att försätta frekvensomriktaren i läge för varvtal, frekvens 
eller moment.

Full kontroll över processen  
– lokalt eller externt
Alla data som finns i frekvensomriktaren kan användas för 
processtyrning med hjälp av fältbusskommunikation. Du 
växlar enkelt mellan lokal och extern styrning av frekvens-
omriktaren med en knapptryckning på kontrollpanelen. 
Befintliga inställningar förblir oförändrade under växlingen 
och processen påverkas inte. Genom att ansluta frekvens-
omriktaren till ett industriellt Ethernet-nätverk kan du styra 
den via valfritt kommunikationsnätverk eller med hjälp av 
PLC. Detta underlättar driftsättning och förkortar inställnings-
tiden. Fjärrövervakning och fjärrkonfiguration från exempelvis 
en dator i ett kontrollrum ger ett omfattande och informativt 
operatörsgränssnitt och enkel åtkomst till anslutna enheter för 
inställning av processparametrar, visning av processtatus etc.

Driftparametrar kan ställas in i enheter som passar 
just din process – m/s, cykler/min, enheter/h etc. 
Detta gör övervakningen enklare och mer tillförlitlig.

Inbyggda programmeringsblock som timrar och komparatorer gör det möjligt att 
skräddarsy funktionaliteten.



Kostnadseffektiv och flexibel installation

Kompakt IP54 för kostnadseffektiv installation
Emotron VFX i modellerna 0,55-132 kW är kompakta 
väggmonterade enheter, alla med kapslingsklass IP54 och 
lika välskyddade mot damm och vatten som en elmotor. 
Den robusta metallkonstruktionen klarar krävande miljöer. 
Du kan installera enheterna nära processen, vilket sparar tid 
och utrymme samt eliminerar kostnaden för skåp och långa 
motorkablar. Finns även som IP20 och IP21 version för t ex 
montering i skåp.

Kompakt format även i höga effekter
Enheterna på 160-3 000 kW kan monteras i kompakta 
IP54- eller IP23-klassade Emotron-skåp. Detta gör Emotron 
VFX enklare att hantera och mer kostnadseffektiv att instal-
lera än andra frekvensomriktare i samma klass. Skåpet har 
en programmerbar kontrollpanel lätt åtkomlig på framsidan.

Emotron VFX 2.0 ger en kostnadseffektiv 
och flexibel installation. Det kompakta  
formatet och den IP54-klassade kaps-
lingen innebär att frekvensomriktaren kan 
installeras ute i anläggningen. Flexibla 
kabelanslutningar minskar behovet av 
verktyg och plintar.



Modulär konstruktion
Emotron frekvensomriktare på 160 till 3 000 kW är uppbygg-
da med parallellkopplade 3-fas kraftmoduler. Denna modu-
lära konstruktion erbjuder möjlighet till redundant drift. Driften 
kan fortsätta genom att man temporärt kör med reducerad 
effekt medan en av modulerna är ur drift. För mycket viktiga 
processer kan du till och med utrusta systemet med en extra 
kraftmodul för att alltid garantera full kapacitet.

Flexibla kabelanslutningar
Emotron VFX erbjuder flexibel anslutning av ett stort antal 
kablar och ett brett urval av kabeltyper. Olika kabeldimen-
sioner eller dubbla kablar monteras enkelt. Anslutningarna 
är lätt åtkomliga tack vare att kapslingens bottenplåt kan 
plockas av.

De kompakta vägg-
monterade enheterna 
på 0,55-132 kW har 
kapslingsklass IP54, 
vilket eliminerar behovet 
av kostsamma skåp och 
långa motorkablar.

Emotron VFX i modellerna 160-3 000 kW kan 
monteras i kompakta IP54- eller IP23-klassade 
Emotron-skåp med kontrollpanelen lätt åtkomlig 
på framsidan.



Tillval för att skräddarsy frekvensomriktaren

Emotron VFX erbjuder många alternativ för kommunikation med andra styrenheter i processen eller exempelvis ett kontrollrum.

Ett antal olika tillval gör att du kan anpassa 
funktionaliteten hos Emotron VFX 2.0 och 
utnyttja produkten fullt ut för dina behov.  
De kompakta tillvalskorten ger ökad flexi-
bilitet och kostnadseffektivitet. De är lätta 
att montera och upp till fyra olika tillval kan 
kombineras. Upp till tre I/O-kort kan monte-
ras, vart och ett med tre reläer och tre  
digitala ingångar.

Enkel och tillförlitlig  kranstyrning
Ett tillvalskort för kranar används för att styra åk- och lyft-
rörelser. Det utökar också antalet in- och utgångar för kran-
styrsignaler. Kranfunktionerna innefattar styrspaksgränssnitt, 
mekanisk bromsstyrning, gränslägesstyrning, säkerhets-
funktioner och fältförsvagningsdrift för kranlyft. Bland övriga 
krantillval finns standardiserade plug-and-play-lösningar för 
gripskopestyrning med fyra linor som ger samtidig gripning 
och lyftning, och elektronisk flänsstyrning som ger synkroni-
serad rörelse av rälsmonterade traverskranar.

M M

EMOTRON PP41 
PLC/OPERATÖRSPANEL

EMOTRON 
FREKVENSOMRIKTARE

Emotrons gripskopestyrning konfigureras 
enkelt med hjälp av en kombination av PLC-
system och operatörspanel. Ingen PC behövs.

Säker och effektiv bromsning
Emotron VFX erbjuder mycket effektiv vektorbromsning. 
För applikationer som kräver ännu kortare bromstid finns 
inbyggd bromschopper som fabriksinstallerat tillval. Den an-
vänds tillsammans med bromsmotstånd dimensionerade efter 
applikationens behov. Frekvensomriktare för 55-1 100 kW 
finns med AFE-teknik (Active Front End) för regenerativ 
bromsning. Genom att energi matas tillbaka till nätet minskar 
energikostnaderna avsevärt, liksom kostnaden för att  
investera i bromsmotstånd.



Pulsgivare för högre varvtalsnoggrannhet
En pulsgivare kan anslutas för noggrannare varvtalsreglering 
eller för ökad säkerhet genom avvikelsekontroll i kranappli-
kationer. Pulsgivare TTL (5 V) eller HTL (24 V) kan användas. 
Optionen stöder både differentiella och enkla pulsgivarsigna-
ler. Pulsgivaren matas via en utgång + 5/+ 24 VDC. 

Många kommunikationsmöjligheter
Som alla Emotron-produkter erbjuder Emotron VFX många 
alternativ för kommunikation med andra styrenheter i proces-
sen, eller med exempelvis ett kontrollrum. Följande kommu-
nikationsmöjligheter finns:

•  Industriell Ethernet-kommunikation via 
 Modbus/TCP, EtherCAT, Profinet och Ethernet-IP.
•  Fältbusskommunikation via Profibus DP och DeviceNet
•  Seriell kommunikation via RS232 eller RS485 med 
 Modbus RTU
•  Analoga och digitala utgångar

Flera processvärden och systemparametrar är tillgängliga via 
kommunikationsgränssnitten, inklusive varvtal, ström, spän-
ning, effektfaktor, axeleffekt, axelmoment, energiförbrukning 
och drifttid.

Extern strömförsörjning
Detta tillval gör det möjligt att mata Emotron VFX-enhetens 
styrkretsar med extern 24 V AC/DC-spänning för att upp-
rätthålla kommunikationen samt ställa in systemet utan att 
3-fasmatningen är ansluten. Kommunikationen säkerställs 
också om 3-fasmatningen skulle brytas.

Skydd av motortemperatur 
En inbyggd intelligent temperaturövervakning ger effektivt 
motorskydd och säkerställer en jämn temperatur som för-
länger utrustningens livslängd. Upp till sex PTC-givare, via 
en isolerad ingång, och tre Pt100-givare kan anslutas för att 
övervaka motortemperaturen och ge temperaturåterkopp-
ling. Du kan också ansluta två PT100 för motorskydd och en 
PT100 för processåterkoppling, och därmed mäta tempera-
turen utan signalomvandlare. För enheter upp till 46 A utgör 
en isolerad termistoringång en lågkostnadslösning som är 
godkänd enligt standard DIN 44081/44082.

Motorfilter
Ett urval motorfilter finns för förbättrat skydd av motorlind-
ning, exempelvis när långa motorkablar används. Bland 
tillvalen finns utgångsdrosslar, spänningsbegränsare och 
sinusvågsfilter. Filter finns också för skydd av motorlager 
mot CM-strömmar.

Säkert stopp utan kontaktor
Ett tillvalskort för säkert stopp förhindrar oplanerad start 
medan mekaniskt underhåll pågår, i enlighet med standar-
derna EN13849-1 och EN 62061. Denna kostnadseffektiva 
lösning sparar både pengar och utrymme eftersom du inte 
behöver någon kontaktor för att koppla ur anslutningen till 
motorn. Enhetens EMC-egenskaper förbättras också genom 
att motorkabelns skärmning inte bryts.

Vätskekylning
Emotron VFX i modeller från 90 A kan beställas med vätskekyl-
ning, vilket ger en robust lösning för tuffa miljöer. Skåpet kan 
uppnå högre kapslingsklass än IP54, eftersom ventilations-
öppningar inte behövs. Drift- och underhållskostnaderna sänks 
eftersom du inte längre behöver luftkonditionering för att kyla 
skåpet och det omgivande rummet. Du kan spara energi ge-
nom att återanvända den värme frekvensomriktaren genererar. 
Dessutom minskar ljudnivån och värmeförlusterna i elrummet.

Utökat EMC-skydd
Emotron VFX levereras som standard med ett inbyggt EMC-
filter 2nd environment kategori C3. EMC-filter 1st environ-
ment kategori C2 finns som tillval. Frekvensomriktaren 
levereras då med filtret inbyggt i kapslingen, vilket innebär  
att skyddsklassningen inte påverkas. 

Reducerade strömövertoner
En 12-puls likriktare erbjuder en kostnadseffektiv reduktion 
av strömövertoner. Den minskar kraftförluster från utrustning 
såsom transformatorer och ledare samt eliminerar behovet 
att överdimensionera dessa komponenter. Emotron frekvens-
omriktare på 55–1 100 kW finns med AFE-teknik (Active 
Front End) för tillämpningar som kräver extremt låga ström-
övertoner. De producerar typiskt mindre än THDI 5 % jämfört 
med 30–50 % i konventionella drivsystem.

Synkroniserad bypass
Synkroniserad bypass används för att koppla över en motor 
till nätmatning efter att den startats upp till fullt varvtal med 
en frekvensomriktare. Funktionen kan användas med full-
belastade högeffektsmotorer, till och med i system med lågt 
tröghetsmoment.



Enklare felsökning och underhåll

Komplett statusrapport underlättar felsökning
Effektiv larmdetektering och detaljerade felkoder ger bättre 
driftsäkerhet och förenklar felsökningen. Om ett problem 
uppstår i processen genereras en komplett statusrapport, 
som lagras i frekvensomriktaren. Den innehåller information 
om alla aktiviteter och signalvärden vid tiden för larmet. Du 
kan snabbt identifiera problemorsaken och vidta åtgärder, 
utan onödig stilleståndstid. Anslutning av Emotron VFX till ett 
industriellt Ethernet-nätverk förenklar felsökning och möjlig-
gör fjärrövervakning.

Detaljerade larmkoder underlättar felsökningen. Om ett problem uppstår i processen hjälper en komplett statusrapport dig att snabbt identifiera problemorsaken och vidta åtgärder.

Ett antal funktioner förenklar underhållet 
och minskar stilleståndstiden. Färre kritiska 
delar, som dessutom är lätt åtkomliga, ökar 
driftsäkerheten. Detaljerade larm hjälper dig 
att snabbt identifiera processproblem, så att 
du kan vidta åtgärder.



Fläktreglering förlänger livslängden
Fläktarna i Emotron VFX är varvtalsreglerade som standard. 
Det säkerställer en jämn temperatur som förlänger utrust-
ningens livslängd och ger lägre ljudnivå. Fläktarna är de enda 
rörliga mekaniska komponenterna och mycket lätta att byta. 
Dessutom har Emotron VFX färre och mer lättåtkomliga kort 
än de flesta andra frekvensomriktare. Detta ger bättre driftsä-
kerhet, förenklar underhållet och minskar stilleståndstiderna.

Utfällbart och lättåtkomligt
Den modulära konstruktionen av Emotron frekvensomriktare 
på 160 till 3 000 kW ger enkel åtkomst vid service. Kraft-
modulerna kan fällas ut, vilket betyder att reparationer kan 
utföras utan att hela frekvensomriktaren behöver tas isär.  
En komplett kraftmodul kan hållas som reservdel för maximal 
säkerhet.



TILLÄMPNINGAR
Kranar
Krossar
Centrifuger
Strängsprutmaskiner
Transportörer
Kvarnar
Blandare
Vinschar
Rullmaskiner
Provbänkar



Brett sortiment för att passa dina behov

TEKNISKA DATA

Emotron VFX 2.0 frekvensomriktare finns  

i följande storlekar:

Märkeffekt  0,55-3 000 kW

Matningsspänning  230-690 V, 3-fas

Märkström  2,5-3 000 A

Skyddsklass  IP20, IP21, IP54

Godkännande  CE, UL, DNV, GOST R

   (DNV kommande för IP20/21)

Mer detaljerad teknisk information finns i teknisk katalog 

för Emotron VFX 2.0.
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CG Drives & Automation

Mörsaregatan 12

Box 222 25

250 24 Helsingborg

T 042-16 99 00

F 042-16 99 49

info.se@cgglobal.com

www.cgglobal.com / www.emotron.se


