
Kraftfulla nya mjukstartare förhindrar skador och minskar 
energiförbrukningen  
CG Drives & Automation lanserar en ny serie Emotron TSA mjukstartare från 5,5 till 1 000 kW (16–
960 A och 200–690 V). Serien inkluderar de nya typstorlekarna TSA 5 och 6 för de högsta 
effektnivåerna (470–960 A).  Mjukstartarna är konstruerade för att garantera driftsäkerhet och 
energieffektivitet och har många inbyggda funktioner för ökad säkerhet och tillförlitlighet, bland 
annat termiskt motorskydd, intelligent lastövervakning, termistoringång och förbikopplingskontaktor 
som standard.  

Mjukstart och smarta stopp kombineras med ett robust och kompakt utförande. TSA-mjukstartaren 
är en kostnadseffektiv motorstyrning för tillämpningar som inte kräver variabelt varvtal. 

3-fas momentreglering ger högre startmoment och lägre strömnivåer vid start. Med sina mjuka 
starter och mjuka stopp och sin kraftfulla vektorbromsning för laster med högt tröghetsmoment är 
den perfekt för många olika tillämpningar, bl.a. pumpar, sågar, transportband, blandare och 
centrifuger.  

TSA-mjukstartaren har en verkningsgrad på över 99,6 % med hjälp av förbikopplingskontaktorn och 
är enkel att programmera vilket ger dig stora möjligheter att spara energi.  

Produktchef Pär Ölund förklarar: "En realtidsklocka gör det möjligt att anpassa funktionaliteten och 
skapa ett schema som utgår från dina krav. Tack vare plug-and-play-lösningen och det intuitiva 
användargränssnittet kan många av våra kunder sköta installationen och programmeringen helt på 
egen hand." 

De nya storlekarna 5 och 6 har kapacitet att klara tung belastning vid start, vilket ofta krävs av t.ex. 
transportband och krossar. Lossryckningsmoment används för att hantera startmomenttopparna. 
Startkapaciteten är 300 % i 30 sekunder.  

Emotron TSA har många olika användningsområden. Den kan hantera flera olika start- och 
stopplägen, inbromsningar för snabba stopp, motströmsbromsningar och låga varvtal/krypfartsläge. 
Flexibla kommunikationsmöjligheter, smart I/O och ett PC-verktyg för driftsättning och parameter-
backup kompletterar produkterbjudandet. 

"Emotrons TSA-mjukstartare är en riktig arbetshäst. Den är byggd för krävande miljöer och har 
lackerade kort som tål de allra tuffaste förhållandena. Med över 40 års branscherfarenhet kan vi 
garantera styrkan och kraften i din utrustning", avslutar Pär Ölund. 
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Om CG Drives & Automation 

I över 40 år har CG Drives & Automation har utvecklat, tillverkat och levererat effektiv och tillförlitlig 
styrutrustning för motorer under varumärket Emotron. Sedan 2011 ingår vi i CG Power and 
Industrial Solutions Ltd., en ledande global aktör inom hantering och tillämpning av elektrisk energi.  
 
På CG Drives & Automation använder vi vår kunskap för att skapa tekniska lösningar som tillgodoser 
dina behov och vårt personliga engagemang för att få dem att fungera i praktiken.  
 
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.  
 
CG Drives & Automation har fem kärnmarknader och kontor i Norden, Indien, Tyskland, 
Nederländerna och MEA samt engagerade samarbetspartners över hela världen. 
 

www.emotron.com  

 


