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Starka relationer
Vi använder vårt personliga engagemang för att få våra lösningar att 

fungera enligt dina krav. Att spara energi handlar inte bara om din 

elräkning – vi ser till att du kan ägna din egen energi åt din kärn-

verksamhet. Vi bygger långsiktiga relationer på stabilitet och starkt 

ägarskap – och vår minst sagt väl bevisade och beprövade förmåga 

att leverera exakt vad vi lovat.

Enkelhet och tillförlitlighet
Vi utnyttjar våra kunskaper och erfarenheter för att skapa robusta och 

tillförlitliga, men ändå lätthanterliga drivsystemlösningar – resultatet 

blir lägre driftkostnader och utökad livslängd. Vår erfarenhet bygger 

på årtionden av produktutveckling och tusentals kundinstallationer – 

plus den allra senaste utvecklingen inom styrteknik.

På våra produktionsanläggningar i Helsingborg och Mandideep (In-

dien) tillverkas, monteras och testas produkter med korta ledtider, 

och det gäller även specialanpassade lösningar. Vi har en global le-

veranskedja för våra komponenter och tillämpar effektiva och flexibla 

ISO 9001-certifierade produktionsmetoder.

Vi är ett miljöteknikföretag
Vi lägger all vår energi på att spara din. Vår slogan är inte bara tomma 

ord. Den står i allra högsta grad för det vår verksamhet går ut på – att 

förbättra energieffektiviteten och minska energiförbrukningen – och att 

minska industrins inverkan på miljön överlag. Våra Emotron-lösningar 

sparar energi och minskar beroendet av fossila bränslen, och minskar 

därigenom inverkan på miljön och bidrar till en hållbar verksamhet. De 

innebär dessutom avsevärda besparingar räknat i kilowattimmar och 

koldioxidutsläpp, vilket sänker kostnaderna för våra kunder och för 

samhället som helhet.

Energiåtervinning i ventilationssystem
I alla större byggnader används ventilationssystem för att upprätthålla 

en god inomhusmiljö. Genom att återvinna energin från den 

uppvärmda luften, inomhusluften, innan den skickas ut igen, kan 

du minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Du sparar 

dessutom pengar!  

CG Drives & Automation har tillverkat drivsystem för roterande 

värmeväxlare i ventilationssystem i över 35 år. 

Vi lägger all vår energi 
på att spara din

CG Drives & Automation erbjuder kompletta drivsystemlösningar som 
säkerställer en säker och kostnadseffektiv drift av krävande industriella 
tillämpningar. Vi tillhandahåller smarta lösningar till användare, operatörer, 
systemintegratörer och OEM-leverantörer över hela världen. Varhelst 
krävande tillämpningar finns. 
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Huvudfunktioner 

a�Komplett motor- och omriktarkombination

a�Avancerat användargränssnitt för fullständig kontroll 
över inställningar och drift

a�Hög switchfrekvens för tyst drift

a�Styrsignalen är proportionell mot verkningsgraden hos 
värmeväxlarens rotor

aValbar rotationsriktning

a�Omfattande skydd mot kortsluten motor, överlast osv 

a�Den flexibla designen säkrar drivsystemet för framtida 
behov

aIntegrerad elektronisk rotorsensor

a16 valbara varvtal

a�Kan användas både för uppvärmning och kylning

Inbyggd linjäritetsfunktion
Drivsystemet har en inbyggd linjäritetsfunktion som anger ett 

linjärt förhållande mellan styrsignalen och verkningsgraden för 

värmeväxlarens rotor istället för att ha en rotationshastighet som är 

proportionell mot styrsignalen. Detta ger goda förutsättningar för 

stabil temperaturreglering.

Enkel montering
Både motorn och styrenheten monteras vanligen i värmeväxlarens 

hölje. Det innebär att de inte tar upp plats utanför värmeväxlarens 

hölje och är väl skyddade under transport. Dessutom är det ofta 

fördelaktigt med avseende på störningar (EMC) att placera motorn 

och styrenheten i rotorhöljet. 

Motorn är normalt monterad på ett fjädermotorfäste när en rem 

används. Detta gör att problem som kan uppstå om icke-cirkulära 

rotorer används kan förhindras. Vibrationsdämpare ska monteras 

mellan motorn och motorfästet så att eventuella vibrationer från 

motorn inte överförs till rotorhöljet.

Kompletta driv-
system för roterande 
värmeväxlare
Emotron EMX-drivsystem är särskilt utvecklade för varvtalsreglering 
av roterande värmeväxlare. De ger full kontroll över ett omfattande 
varvtalsområde och garanterar jämn och effektiv drift. Andra fördelar är 
de unika inbyggda funktionerna och den enkla installationen. 

3



Våra drivsystem

SPECIFIKATIONER EMX-P10 EMX-B15/25/35 EMX-R15/25/35 EMX-D

Varvtalsområde, varv/min Normalt 1:25 (kont) eller 
1:60 (intermittent)

4–500 5–250 8–200/5,5–135

Konstant moment Nm 1–1,2 1,3/3,3/8,2 1,5 / 4 / 6 26 / 39

Startmoment/maxmoment Nm 1,5 1,5/4/10 2,2/6/9

Rotationsriktning Fast Valbar Valbar Valbar

Valt maxvarvtal Genom val av motor    
med växel

Ja 150/200/250 Upp till 200 varv/min  
(motor med växel)

Mjukstart/mjukstopp Ja Ja Ja Ja

Rensningsläge Ja Ja Ja Ja

Kylåtervinning Ja Ja Ja Ja

Hållmoment Endast via växel Ja Ja Ja

Rotations- och remavkänning Extern givare Ja, internt eller externt RotoSens™ eller externt Extern givare

Sommar-/vinterläge Nej Nej Tillval Nej

Termiskt motorskydd Nej Ja Ja Ja

Kortslutningsskydd för motorn Nej Ja Ja Ja

Styrenhetsskydd Ja Ja Ja Ja

Styrsignaler 0–10 V, 2–10 V,  
0–20 mA, 4–20 mA

0–10 V, 2–10 V,  
 0–20 mA, 4–20 mA

0–10 V, 2–10 V, 
0–20 mA, 4–20 mA, 
0-20 V fasstyrning

0–10 V, 4–20 mA

Kommunikation Nej Ja (Modbus) Nej Tillval 

Testknapp Nej Ja Ja Ja

Larmrelä Ja Ja Ja Ja

Analog utgång kontra varvtal Nej Nej Tillval Ja 

Statusindikering Lysdiod Lysdiod Lysdiod eller tillvalsdisplay LCD-textdisplay

Matningsspänning 230 VAC +/-15 %, 1 fas 230 VAC +/-15 %, 1 fas 230 VAC +/-15 %, 1 fas 230 VAC +/-15 %, 1 fas

Kapslingsklass IP00 eller IP54 IP54 IP54 IP54

Omgivningstemperatur -30 till +40 °C -30 till +40 °C -30 till +40 °C -30 till +40 °C

Vi kan erbjuda olika Emotron EMX-drivsystem för roterande värmeväxlare. 
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Emotron EMX-B
Emotron EMX-B-drivsystemet är det senaste i vår serie med 

varvtalsreglerade drivsystem för roterande värmeväxlare. 

Det är utrustat med Modbus RTU-kommunikation via RS485 

för både styrnings- och statusinformation.

Emotron EMX-P
Vårt alternativ för små rotorer. Kostnadseffektiv elektronisk 

1-fasstyrenhet. Ger 1–1,2 Nm med standardväxelmotor  

(1-fas/AC). En liten och flexibel styrenhet särskilt anpassad 

för varvtalsreglering av mindre roterande värmeväxlare.

Emotron EMX-R
Utrustad med en integrerad elektronisk rotationsgivare som 

eliminerar behovet av en mekanisk givare. 

Tre modeller R15/R25/R35 (1,5–6 Nm).

Bygger på en givarlös och bortlös variabel reluktansmotor för 

hög effektivitet och tillförlitlig drift.

Patenterad rem- och rotationsavkänning – RotoSens™.

Emotron EMX-D
Särskilt konstruerad för de största roterande värmeväxlarna. 

Frekvensomriktare + asynkron växelmotor (26 eller 39 Nm).
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EMX-B-drivsystemet bygger på EC- och PM-motortekniken. Den 

här motortekniken har bättre verkningsgrad än asynkronmotorer 

och stegmotorer. Tack vare den kan Emotron EMX-B-motorn driva 

värmeväxlarhjul med en diameter på upp till 3,5 meter utan vare sig 

växellåda eller fläkt. 

EMX-B är utrustat med Modbus RTU-kommunikation via RS485 för 

både styrnings- och statusinformation. Varje system består av en 

motor och en motsvarande elektronisk styrenhet och har samma 

funktioner som tidigare EMX-versioner.

Alla funktioner styrs via DIP-omkopplare eller modem vilket förenklar 

drift och felsökning avsevärt. Motorn kan köras i båda riktningarna, 

och installationen underlättas ytterligare genom att inga inställningar 

eller justeringar krävs för att ta drivsystemet i drift. 

Maximala prestanda och maximal verkningsgrad i en roterande 

värmeväxlare kräver låga och höga varvtal. EMX-B-systemet ger 

därför full kontroll över ett omfattande varvtalsområde.  EMX-B 

har en maximal klassificering på 10–500 varv/min, för maximalt 

utnyttjande av värmeväxlarens rotor. Ofrivillig värmeåtervinning kan 

förhindras genom att hållmoment aktiveras i motorn för att hålla en 

rotor stilla.

aSärskilt konstruerad för att driva roterande värmeväxlare

a�Bygger på EC- och PM-motortekniken, en teknik med 
bättre verkningsgrad än både asynkronmotorer och 
stegmotorer 

a�Driver värmeväxlarrotorer med en diameter på upp till 3,5 
meter utan varken växellåda eller fläkt.

SPECIFIKATIONER EMX-B15 EMX-B25 EMX-B35

Motorklass B42 B48 B48

Styrenhetsversion Typ 1 Typ 2 Typ 3

Motoraxeldiameter 14 mm 14 mm 14 mm

Varvtalsområde (varv/min) 4–500 4–500 4–500

Konstant moment (Nm) 1,3 Nm @ 300 varv/min
0,8 Nm @ 500 varv/min

3,3 Nm @ 300 varv/min
2,0 Nm @ 500 varv/min

8,2 Nm @ 300 varv/min
5,0 Nm @ 500 varv/min

Kontinuerlig effekt (W) 42 100 262

Startmoment och maxmoment (Nm) >1,8 Nm >4,8 Nm >12 Nm

Mjukstart/mjukstopp Ja, 15 s Ja, 25 s Ja, 35 s

Rotationsriktning Valbar via DIP-omkopplare eller Modbus

Valbart maxvarvtal Ja, via 4 x DIP eller kommunikation, valbart 40 %, -, 100 %, 16 förinställningar

Rensningsläge Ja

Alternativt kontinuerligt 
rensningsläge

Ja, kontinuerlig rensning vid minimivarvtal valbar via DIP eller kommunikation

Styrsignal 0/2–10 V, 0/4–20 mA

Kapslingsklass – 
motor och styrenhet

IP54

Omgivningstemperatur – 
motor och styrenhet

-30 till +40 °C

Nya

Emotron EMX-B



SPECIFIKATIONER EMX-B15 EMX-B25 EMX-B35

Motorklass B42 B48 B48

Styrenhetsversion Typ 1 Typ 2 Typ 3

Motoraxeldiameter 14 mm 14 mm 14 mm

Varvtalsområde (varv/min) 4–500 4–500 4–500

Konstant moment (Nm) 1,3 Nm @ 300 varv/min
0,8 Nm @ 500 varv/min

3,3 Nm @ 300 varv/min
2,0 Nm @ 500 varv/min

8,2 Nm @ 300 varv/min
5,0 Nm @ 500 varv/min

Kontinuerlig effekt (W) 42 100 262

Startmoment och maxmoment (Nm) >1,8 Nm >4,8 Nm >12 Nm

Mjukstart/mjukstopp Ja, 15 s Ja, 25 s Ja, 35 s

Rotationsriktning Valbar via DIP-omkopplare eller Modbus

Valbart maxvarvtal Ja, via 4 x DIP eller kommunikation, valbart 40 %, -, 100 %, 16 förinställningar

Rensningsläge Ja

Alternativt kontinuerligt 
rensningsläge

Ja, kontinuerlig rensning vid minimivarvtal valbar via DIP eller kommunikation

Styrsignal 0/2–10 V, 0/4–20 mA

Kapslingsklass – 
motor och styrenhet

IP54

Omgivningstemperatur – 
motor och styrenhet

-30 till +40 °C

Emotron EMX-P är en liten och flexibel styrenhet särskilt anpassad för 

varvtalsreglering av mindre roterande värmeväxlare. En motor med 

växel och varvtalsmätare från Panasonic eller Oriental Motor (25 W 

eller 40 W och max 0,7 A) är tänkt att kopplas till styrenheten. Både 

motorn och styrenheten kan enkelt placeras i värmeväxlarens hölje.

Dessutom innebär styrenhetens inbyggda funktion för mjukstart och 

mjukstopp mindre slitage på utrustningen. Under intermittent drift 

anpassas starten för att ge en snabb och jämn start.

Automatisk renblåsning är en annan inbyggd funktion. När 

styrsignalen faller under ett visst värde roterar värmeväxlarens rotor 

cirka 30 grader var 10:e minut för att den ska hållas ren. Systemet 

kan enkelt utrustas med rotationsövervakning som genererar ett 

larm om remmen lossnar, exempelvis. Om motorn har utrustats med 

överlastskydd (t.ex. Panasonic) genereras ett larm även när skyddet 

löser ut.

EMX-P gör det möjligt att välja typen av varvtalsreglering. Vid 

kontinuerlig drift varieras varvtalet ned till 1/25 av det maximala 

varvtalet och vid kontinuerlig drift med intermittent drift under låga 

styrsignaler varieras varvtalet ned till 1/50 av det maximala varvtalet.

aIngen finjustering

aMindre slitage – mjukstart/mjukstopp

aMindre temperatursvängningar – stort varvtalsområde

aAutomatisk rensning

aRotationsövervakning med extern rotationsgivare

aFull kontroll över varvtalet med återkoppling från   
 varvtalsmätare

aValbara typer av varvtalsreglering

a�Linjäritetsfunktion – styrsignal kontra rotorverkningsgrad

a�Styringångarna har gemensam galvanisk isolering   
från nätspänningen

SPECIFIKATIONER EMX-P

Nätspänning 230 VAC +/-15 % , 50/60 Hz, 1 fas

Ström Max 0,7 A

Motor Anslutning för motor med växel och varvtalsmätare

Styrsignal 0/2–10 V, 0/4–20 mA

Varvtalsområde, driftval 1:25 vid kontinuerlig drift. 1:50 vid kombination av kontinuerlig drift och intermittent drift

Rotationsövervakning Se tillbehör

Indikering Driftstatus, larm

Larmutgång Växelkontakt, max 5 A, 230 VAC, AC1

EMC, störning EN50081-1

EMC, immunitet EN50082-2

Omgivningstemperatur -30–+40 °C

Kapslingsklass IP54 i kapslad version, med lämpliga förskruvningar. IP00 i kretskortsversion.

Vikt 0,4 kg, kapslad version

Dimensioner B x H x D 122 x 120 x 55 mm exkl. förskruvningar

Emotron EMX-P

7



EMX-R-drivsystemet är en serie varvtalsreglerade drivsystem för 

roterande värmeväxlare. Ett system består av en motor och en 

motsvarande elektronisk styrenhet. EMX-R är utrustad med en 

integrerad elektronisk rotationsgivare, RotoSens™, som eliminerar 

behovet av en mekanisk givare. 

SR-tekniken gör att EMX-B-motorn kan driva värmeväxlarrotorer  

med en diameter på upp till 3,5 meter utan att någon växellåda 

behövs. Motorn kan köras i båda riktningarna och har en permanent 

ansluten motorkabel för enklare installation. Installationen 

underlättas ytterligare genom att inga inställningar eller justeringar 

krävs för att ta drivsystemet i drift.

Maximala prestanda och maximal verkningsgrad i en roterande 

värmeväxlare kräver såväl låga som höga varvtal. 

aRobust motor utan växel eller fläkt

a�Integrerad elektronisk rotationsgivare –   
eliminerar behovet av mekaniska givare

aHög verkningsgrad – inga växelförluster

a�Ett stort varvtalsområde för maximalt utnyttjande   
av värmeväxlarrotorns höga verkningsgrad

a�Enkelt handhavande eftersom inga justeringar eller 
inställningar krävs. Valbar rotationsriktning

aIntegrerad motorkabel

a�Omfattande skydd mot kortslutning, överlast osv
 

a�Hållmoment – förhindrar ofrivillig värmeöverföring

MOTORSPECIFIKATIONER EMX-R -15M EMX-R -25M EMX-R -35M

Maximal diameter för värmeväxlarrotor 
med maximalt 10–12 varv/min

1 500 mm 2 500 mm 3 500 mm

Varvtal 5–250 varv/min (varvtalsområde 1:50)

Rotationsriktning Fritt valbar

Moment 1,5 Nm 4 Nm 6 Nm

Motorkabel (integrerad) 2 m 2,5 m 2,5 m

Vikt 5 kg 8 kg 11 kg

Dimensioner (L x diam.) 115 x 110 mm 115 x 160 mm 140 x 160 mm

STYRENHETSSPECIFIKATIONER EMX-R-15S -15E -25S -25E -35S -35E

Indikering Driftstatus, larm Rotorvarvtal, 
driftstatus, 

larm

Driftstatus, larm Rotorvarvtal, 
driftstatus, 

larm

Driftstatus, larm Rotorvarvtal, 
driftstatus, 

larm

Analog utgång proportionell mot 
varvtal

Nej Ja Nej Ja Nej Ja

Sommar-/vinteromkopplare Nej Ja Nej Ja Nej Ja

Larmrelä Max 5 A, 250 VAC

Matningsspänning 230 VAC +/-15 % , 50/60 Hz, 1 fas

Vikt 1,7 kg

Dimensioner (H x B x D) 150 x 200 x 60 mm

Emotron EMX-R
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Emotron EMX-D-drivsystemet är en serie varvtalsreglerade 

drivsystem särskilt konstruerade för roterande värmeväxlare. Varje 

system består av en motor och en motsvarande elektronisk styrenhet.  

Emotron EMX-D har samma funktioner som tidigare versioner, men 

konstruktionen är baserad på den avancerade frekvensomriktaren 

Emotron FDU, vilket ger en flexibel produkt förberedd för framtida 

krav.

Alla funktioner styrs via den inbyggda LCD-displayen. Detta 

förenklar drift och felsökning avsevärt.

Motorn kan köras i båda riktningarna och installationen underlättas 

ytterligare genom att inga inställningar eller justeringar krävs för att 

ta drivsystemet i drift.

Maximala prestanda och maximal verkningsgrad i en roterande 

värmeväxlare kräver såväl låga som höga varvtal. EMX-D-systemet 

ger därför full kontroll över ett omfattande varvtalsområde.

Ofrivillig värmeåtervinning kan förhindras genom att hållmoment 

aktiveras i motorn för att hålla en rotor stilla.

a�Avancerat användargränssnitt för fullständig kontroll 
över inställning och drift

a�Hög switchfrekvens för tyst drift

a�Ett stort varvtalsområde för maximalt utnyttjande av  
den höga verkningsgraden hos värmeväxlarens rotor

a�Enkelt handhavande eftersom inga justeringar eller 
inställningar krävs

a�Styrsignalen är proportionell mot verkningsgraden hos 
värmeväxlarens rotor

a�Valbar rotationsriktning

a�Omfattande skydd mot kortslutning, överlast osv

aHållmoment – förhindrar ofrivillig värmeåtervinning

a�Den flexibla designen säkrar drivsystemet för 
 framtida behov

SPECIFIKATIONER FÖR MOTOR/VÄXELLÅDA STANDARD SPECIAL 

Reduktion 10,3:1 15,5:1

Maximal diameter för värmeväxlarrotor med 
maximalt 10–12 varv/min1)

5 500 mm 3 500 mm

Rotationsvarvtal 8–200 varv/min 5,5–135 varv/min

Rotationsriktning Valbar

Moment 26 Nm 39 Nm

Motoreffekt 750 W

Vikt 9,5 kg

Dimensioner, L x D 410 x 194 mm

STYRENHETSSPECIFIKATIONER

Indikering Värmeväxlarens rotorvarvtal , driftstatus, larm

Analog utgång proportionell mot varvtal Ja

Vikt 12,5 kg

Dimensioner (H x B x D) 351 x 203 x 203 mm

1) Högre rotorvarvtal eller täta lufttätningar kan kräva ett större drivsystem.

Emotron EMX-D
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”Driftsäkerheten är det 
absolut viktigaste för oss, 
därför valde vi Emotron”

   
I KORTHET

Kund Sandvik Coromant AB

Applikation DesiCool-aggregat 

Produkter Utbyte från Emotron VVX-6  
 till Emotron EMX-D
 och Emotron VVX-2/VVX-4 
 till Emotron EMX-R

Resultat Säker drift 
 Längre livslängd på   
 anläggningen

Fördelar Jämn gång
 Skonsamt för motor 
 och rotor

Sandvik Coromant AB i Gimo tillverkar bommar och skär till användare i tillver-

kningsbranschen. Sedan 1990-talet har de använt sig av Emotron drivsystem 

i sina DesiCool-aggregat.  När det var dags att se över och byta ut de gamla 

drivsystemen arbetade Jan-Olov i nära samarbete med ÖsTek och CG Drives 

& Automation. Den första Emotron EMX-D produkten som släpptes testades 

därför i Gimo.           

”Eftersom CG Drives & Automation erbjuder den smartaste lösningen för   

tork- och värmeväxlarrotorer var det ett självklart val att fortsätta med Emotron- 

produkterna” säger Jan-Olov. Den största fördelen är att vi slipper pulsdrift,  

vi får en jämnare gång och det blir skonsammare för motor och rotor. 

Eftersom man strävar efter att bli så energieffektiv som möjligt i Sandvik   

Coromants anläggningar pågår det ständiga förbättringsprojekt och Jan   

ser fram emot fortsatt samarbete med CG Drives & Automation. 

ÖsTek AB är vår partner i Sverige som 
erbjuder allt för roterande värmeväxlare.  
När deras kund Sandvik Coromant AB 
i Gimo behövde byta ut sina gamla 
drivsystem valde man att fortsätta med 
Emotron. ”Driftsäkerheten är det absolut 
viktigaste faktorn när vi väljer system”, 
berättar Jan-Olov Olsson, drifttekniker på 
Sandvik Coromant.
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Vi erbjuder ett komplett program av drivsystem 
för roterande värmeväxlare

Tel. 0295 - 211 15

info@ostek.se

www.ostek.se

Drivsystem EMX-B levereras som en 
unik och komplett monteringssats
Varje sats levereras som ett komplett paket som inkluderar 

lämplig motor med monteringsplatta, styrenhet, drivrem, 

remskiva samt övriga tillbehör. Vid beställning uppge 

värmeväxlarens diameter så erbjuder vi ett anpassat 

drivsystem för din värmeväxlare.

Kontakta oss för offert! 

Vi levererar omgående från lager.

SAMARBETSPARTNER

Rotorer
Utbytesrotorer – för alla fabrikat 

Värmeväxlare – kundanpassad tillverkning     

Kontakta oss för offert!
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KONTAKTA OSS

Vi lägger all vår energi
på att spara din!

På CG Drives & Automation använder vi vår kunskap för att 

skapa tekniska lösningar som uppfyller dina behov och vårt 

personliga engagemang för att få dem att fungera i praktiken – 

vid din anläggning, för din personal. Enkelhet och tillförlitlighet 

är nyckelord som inte bara gäller våra produkter, utan också vår 

support och service som tillhandahålls av våra engagerade och 

professionella medarbetare. Du sparar energi på alla tänkbara sätt!

CG Drives & Automation, tidigare Emotron, har under 35 års 

tid utvecklat, tillverkat och levererat effektiv och tillförlitlig 

styrutrustning för motorer. Sedan 2011 ingår vi i CG Power 

and Industrial Solutions Limited (CG), en ledande global aktör 

inom hantering och tillämpning av elektrisk energi. CG erbjuder 

elektriska produkter, system och tjänster för energibolag, industrier 

och konsumenter och har över 15 000 anställda i omkring 85 

länder.

CG Drives & Automation 
Mörsaregatan 12, Box 222 25 
250 24 HELSlNGBORG

Telefon: +46 (0)42 169900 
Fax: +46 (0)42 169949 
E-post: info.se@cgglobal.com 

www.emotron.se

Global information finns på 
www.cgglobal.com

 


