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Optimera din 
vattenhantering 
på alla nivåer

Emotron erbjuder lösningar som säkerställer en 
tillförlitlig och kostnadseffektiv drift av dina pumpar 
och vattenhanteringssystem – och dessutom en 
ökad livslängd.

Vi har över 40 års erfarenhet inom VA-branschen – 
ett område som blir alltmer komplext, vilket innebär 
större efterfrågan på robust och tillförlitlig utrustning:

Inom området avloppsvattenhantering ställs man inför 
utmanande bestämmelser gällande vattenkvalitet och 
återanvändning.

Renvattensektorn möter ökande tekniska krav inom 
områdena desinfektion och avsaltning. 

När det gäller ytvattentillämpningar – länspumpning, 
bevattning, vattennivellering och industriella 
tillämpningar – måste systemet vara exakt anpassat efter 
vattenkvaliteten och den grad av övervakning som krävs.

Oavsett om du arbetar med vattenrening, 
vattenreglering, dricksvatten eller inom 
processindustrin, erbjuder våra Emotron-baserade 
lösningar mervärde för din befintliga utrustning och 
din verksamhet. Enkelt och tillförlitligt.



Enkelhet och tillförlitlighet  
Vi erbjuder lösningar, produkter och kunskap som gör att du kan få 

ut mesta möjliga av dina pumpar. Vi tillhandahåller en komplett lös-

ning där andra företag behöver lägga till extern utrustning. Detta gör 

att installationen och driftsättningen blir både enkel och kostnadsef-

fektiv. Enkelhet och tillförlitlighet är nyckelord för Emotrons system-

lösningar, oavsett vilken applikation det rör sig om. 

Kontroll
Du behöver ha full kontroll över dina pumpar från start till stopp, så 

att det är du själv som avgör vad som ska hända – och när. 

Skydd
Pumpinstallationer måste skyddas från torrkörning, kavitation, 

tryckslag och andra oförutsedda situationer som kan orsaka opla-

nerade stopp och stillestånd. Vår inbyggda lastövervakningsfunktion 

detekterar ineffektivitet som orsakas av exempelvis ett slitet pump-

hjul, en ventil som inte öppnats helt eller stopp i ett rör. 

Kostnadseffektivitet
Din pumpinvestering bör optimeras så att du får bästa möjliga av-

kastning vad gäller totala investeringskostnader, energiförbrukning, 

underhållskostnader, tillförlitlighet och flexibilitet.

Från design till driftsättning
Våra engagerade och erfarna medarbetare finns tillgängliga via vår 

professionella helpdesk när du behöver support. Vi erbjuder hög 

tillgänglighet på reservdelar och utbytesenheter för viktiga kompo-

nenter, vilket förenklar underhåll och reparationer så att kontinuiteten 

i dina processer kan upprätthållas. Vi erbjuder även produktutbild-

ningar, service på plats, underhållsstöd och verkstadsreparationer 

– samt bekväma service- och underhållsavtal. Vår kapacitet för 

teknisk service bygger på ett stort, kvalificerat nätverk bestående av 

samarbetspartners och distributörer världen över. 



Vattennivellering

Bevattning

Rent vatten

Avloppsvatten

1.

Reglera din process – rent vatten, avloppsvatten eller ytvatten
1. Frekvensomriktare: Optimerad drift och full kontroll.  

Variabel varvtalsreglering för dina elmotorer innebär minimerad   

effektförbrukning och minimerat slitage. 

Mjukstartare: Smidig drift. Våra Emotron-mjukstartare ger mjuka 

starter och stopp vilket förhindrar tryckslag. En inbyggd  

lastövervakningsfunktion skyddar dina investeringar. 

2. Emotron FlowDrive – frekvensomriktare för  

avloppspumpstationer: konstruerad för de oftast förekom-

mande pumpsituationerna inom avloppsvattenhantering oberoende 

av pumpfabrikat. Automatisk inställning som optimerar energiför-

brukningen, minimerar underhållsbehovet och gör det möjligt att 

övervaka  processen i realtid. 



Rent vatten

2.

AC Drive Softstarter

Typisk motorstyrning för 
vattentillämpningar

Lösningar för 
VA-branschen

Frekvensomriktare Mjukstartare



Tekniska lösningar 
för vattenhantering

Vi kan leverera tekniska lösningar med frekvensomriktare 
och mjukstartare i kapslingsklass IP20/21 samt IP54.

Vår modulära designfilosofi gör att vi kan leverera flexibla 
lösningar baserade på standardprodukter.
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Tekniska lösningar 
för vattenhantering

100%

75%

56%

42%

Full kontroll på 
tryck och 
flöde
Än i dag styrs flödet eller trycket i många 
pumpsystem med ventiler. Det är ungefär som om 
man skulle köra en bil med full gas och kontrollera 
hastigheten med hjälp av bromsarna. Man slösar 
energi och underhållskostnaderna blir höga.

Om du i stället låter Emotron-frekvensomriktare styra dina pumpar 

kan du göra stora besparingar. Varvtalet anpassas automatiskt efter 

önskat flöde eller tryck, vilket innebär optimerad energiförbrukning 

och minimal inverkan på omgivande utrustning som tätningar, 

pumphjul, rör och ventiler. Om varvtalet exempelvis minskas med 25 

% sparar man upp till 58 % energi. Ju lägre statiskt tryck som krävs, 

desto mer lönsam blir varvtalsregleringen.

Vår Emotron FDU är särskilt utvecklad för pumpdrifter. När en pump 

står stilla eller går med lågt varvtal ansamlas ofta slam, vilket gör 

att pumpens verkningsgrad sänks. Via en inbyggd timer kan man 

ställa in pumpen så att den går med fullt varvtal under en viss tid 

innan den återgår till normal drift. På så vis rensas slammet bort och 

verkningsgraden ökar.

Driftparametrar kan ställas in i de enheter som används i din 

process (m3/s, bar, Pa etc.). Övervakningen av din process blir då 

både enklare och säkrare. Andra mycket uppskattade fördelar med 

Emotron FDU är det robusta metallhöljet i IP-klass 54 och funktionen 

för styrning av flera pumpar, som innebär att man kan styra upp till 

sju pumpar utan att PLC-enheter eller annan extern utrustning krävs.

Energibesparingar med variabelt varvtal

Enkel visning av värden i de enheter som används i just 
din process

Emotron FDU finns i versionerna IP20/21 och IP54. 
Det robusta IP54-höljet skyddar mot mekanisk påverkan, damm och vatten. 
Om man dessutom väljer till lackade kort uppfylls 3C3-nivåerna. Med detta 
tillval erbjuds ett avsevärt bättre skydd mot klor, svavelväte, ammoniak och 
andra gaser.

LÄGRE ENERGIKOSTNADER MED FREKVENSOMRIKTARE DINA EGNA PROCESSPARAMETRAR

När du använder våra frekvensomriktare för reglering av flöde/tryck 
innebär det avsevärda kostnadsbesparingar jämfört med användning 
av ventiler som öppnas och stängs. I det här exemplet ser du 
vilka besparingar du kan göra genom att minska varvtalet för en 
centrifugalfläkt till 75 %. 

Parametrarna kan ställas in i de enheter du är van vid – t.ex. 
m3/s, bar, Pascal – vilket gör övervakningen av din process både 
enklare och mer tillförlitlig.

Varvtal
Flöde
Tryck
Energi

Med frekvensomriktareUtan frekvensomriktare
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Normal 
driftpunkt

Bästa 
verknings-
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IDENTIFIERING AV BÄSTA VERKNINGSGRADPUNKT (BEP)

Emotron FlowDrive beräknar automatiskt det optimala varvtalet för lägre 
energiförbrukning. 

En automatisk funktion identifierar det mest effektiva varvtalet för  
vattenpumpning vilket ger energibesparingar då pumpen körs med 
optimalt varvtal.

Frekvensomriktare 
för avlopps-
pumpstationer
Emotron FlowDrive är konstruerad för de oftast förekommande   
pumpsituationerna (1–2 pumpar, oavsett märke) inom branschen för  
avloppsvattenhantering. FlowDrive optimerar energiförbrukningen, minimerar 
underhållsbehovet och gör det möjligt att övervaka processen i realtid.

Emotron FlowDrive erbjuder energibesparingar tack vare optimerad 

varvtalsreglering för pumparna. Det är en komplett paketlösning 

som är enkel att installera och använda. Då ingen separat PLC/ 

pumpstyrning behövs, reduceras de kostnader och det arbete som 

krävs för programmeringen. Med färre komponenter blir  

systemet mindre komplicerat och mer tillförlitligt.   

Inledningsvis finns det nya omriktarkonceptet som IP20 och IP54 

inom intervallet 0,75–200 kW. Tack vare de lackerade korten i IP54 

kan du känna dig säker på att omriktaren klarar av även de mest 

påfrestande avloppsmiljöer.   

Emotron FlowDrive är även utrustad med inbyggda funktioner som  

minimerar underhållsbehoven. Slumpmässig startnivå och   

rengöringsfunktioner som pumprengöring, pumpsumprengöring  

och rörrensning. Du får tillgång till systemdata/parametrar för  

kontinuerlig prestandaövervakning.

Självlärande system

Vid driftsättningen konfigurerar användaren alla motordata och 

nivåer. Sedan tar programmet för självlärande över och använder 

mätningarna för att beräkna processdata och därmed automatiskt 

skapa en optimerad reglering. Bland funktionerna finns last- 

övervakning, bästa verkningsgradpunkt och flödesberäkning.

Algoritm för beräkning av bästa verkningsgradpunkt 

(BEP)

Till en början körs frekvensomriktaren i inlärningsläge för att hitta 

de mest effektiva driftsparametrarna för BEP-algoritmen. Genom 

att köra pumpen på en mängd olika frekvenser och bl.a. mäta de 

volymer som pumpas, fastställer den vilken pumpfrekvens som är 

mest effektiv, och kalibrerar de relaterade funktionerna i enlighet 

med detta. 



Inflöde

Pumphus

Pumpgrop

Utflöde



Skydd mot skador 
och stillestånd

Visste du att du automatiskt kan skydda 
dina pumpar mot de vanligaste orsakerna 
till pumpskador och stillestånd? Du 
behöver inte längre oroa dig för torrkörning, 
överhettning eller stopp i rör och ventiler.

Emotrons produkter med inbyggd lastövervakning kan förhindra onödigt stillestånd, 

energiförluster, slitage på utrustningen och haverier. Om driften inte är optimal eller om 

ett problem uppstår, reagerar övervakningsfunktionen genom att skicka ut en varning 

eller stoppa processen. På så sätt har man möjlighet att vidta åtgärder – till exempel 

om det har blivit stopp i ett rör, om pumphjulet är utslitet eller en ventil inte är helt 

öppen. 

Omriktarna känner snabbt av alla avvikelser från pumpens normala lastkurva över 

hela varvtalsområdet. Det är enkelt att ställa in varnings- och stoppnivåer som 

överensstämmer med dina specifika behov.

Med Emotrons produkter minskas 
kavitationsskador på pumphjul.

Skydd mot onormala driftsförhållanden

Tillförlitlig och effektiv drift

Reducerad stilleståndstid

Förebyggande varningar eller säkerhetsstopp



SKYDD FÖR PUMPAR SOM GÅR MED FULLT VARVTAL SKYDD FÖR PUMPAR SOM GÅR MED VARIABELT VARVTAL

Våra mjukstartare och axeleffektvakter erbjuder skydd mot onödiga 
stilleståndstider, energiförluster och skador på utrustning. Det är 
enkelt att ställa in varnings- och stoppnivåer.

Våra frekvensomriktare anpassar trycket/flödet till önskad 
nivå. Avvikelser från normal drift upptäcks snabbt inom hela 
varvtalsområdet tack vare det unika pumplastkurvskyddet (patent 
EP1772960).

Tid

Last

Överlaststopp

Överlastvarning

Normal last/

tillåten last

Underlastvarning

Underlaststopp

Överlaststopp
Överlastvarning
Tillåten avvikelse
Normal lastkurva
Tillåten avvikelse

Underlastvarning
Underlaststopp

Varvtal

Last



Garanterat mjuka 
starter och 
kontrollerade 
stopp

SPECIFIKATIONER Emotron TSA

Märkeffekt 7,5–250 kW

Spänningsmatning 200–690 V, 3-fas

Märkström 17–450 A

Kapslingsklass IP20, NEMA 1 

SPECIFIKATIONER Emotron MSF 2.0

Märkeffekt 7,5–1 600 kW

Spänningsmatning 200 till 690 V, 3-fas

Märkström 17–1 650 A

Kapslingsklass IP20, NEMA 1 (upp till 960 A)
IP00, NEMA 0 (upp till 1 650 A)

EMOTRON TSA

Emotron TSA mjukstartare startar, stoppar, skyddar och minskar 

strömförsörjningsbehovet i dina processer.

FUNKTIONER

Mjukstart med momentreglering

Robust och kompakt konstruktion

Inbyggda bypasskontaktorer

3-fas momentreglering

Lackade kort som standard

Realtidsklocka

Programmerbara logikfunktioner och tidur

Lastövervakningsfunktion

EMOTRON MSF

Mjukstartaren Emotron MSF 2.0 erbjuder optimerade start- och 

stopp, avancerad bromsteknik och en inbyggd övervakningsfunktion.

FUNKTIONER

Optimerade start- och stopp

Avancerad bromsteknik

Halvledarbaserad mjukstartare

Klassad för tung drift

Inbyggd lastövervakningsfunktion

Enkel att installera och konfigurera

3-fas momentreglering ger otroligt mjuka starter med 
konstant acceleration

Startströmmarna blir upp till 30 % lägre än med en 
konventionell mjukstartare

Att starta och stoppa en pump eller fläkt innebär ofta 

mekaniska påfrestningar. Mjukstartare från Emotron 

erbjuder smidig drift. En inbyggd övervakningsfunktion 

skyddar dina investeringar.

Mjukstartare



SPECIFIKATIONER Emotron MSF 2.0

Märkeffekt 7,5–1 600 kW

Spänningsmatning 200 till 690 V, 3-fas

Märkström 17–1 650 A

Kapslingsklass IP20, NEMA 1 (upp till 960 A)
IP00, NEMA 0 (upp till 1 650 A)

Mjuka starter 
och skonsamma 
stopp
Det må vara enkelt att starta och stoppa en pump, 
men följderna blir kanske inte alltid de du önskar. Det 
kan leda till höga startströmmar som kräver stora 
säkringar och kraftiga kablar, något som leder till höga 
elräkningar. Eller så kan ett så kallat tryckslag utsätta 
rör, ventiler, packningar och tätningar för påfrestningar.

För pumpar som körs med fullt flöde är en Emotron-mjukstartare en kostnadseffektiv 

lösning på den här typen av problem. Utöver att den skyddar pumpen erbjuder den 

smidig styrning av start och stopp vilket förhindrar både tryckslag och kostsamma 

höga startströmmar. Dessutom krävs inga dyra motordrivna ventiler som ofta används 

för att reducera tryckstötar vid start och stopp.

För pumpsystem som erbjuder ett variabelt flöde eller ett konstant tryck är den mest 

effektiva lösningen på ovanstående utmaningar en Emotron-frekvensomriktare.

Låga startströmmar ger lägre energiräkningar

Linjära starter minskar tryckstötar och förlänger den 
mekaniska livslängden

Linjära stopp eliminerar risken för tryckslag
Mjuka starter, säker drift och skonsamma stopp. Dessa 
bevattningspumpar gynnas av de många fördelarna med 
Emotrons mjukstartare.

LÄGRE STARTSTRÖM GER LÄGRE ENERGIKOSTNADER LINJÄRA STOPP ELIMINERAR RISKEN FÖR TRYCKSLAG

Startströmmen sänks avsevärt med Emotrons mjukstartare. Du 
kan använda mindre säkringar och kablar vilket innebär sänkta 
installations- och energikostnader. 

Till skillnad från konventionella mjukstartare underlättar vår 
mjukstartare mjuka och linjära stopp utan risk för tryckslag, precis 
som en motorstyrd ventil eller en frekvensomriktare – men till en lägre 
kostnad.

Ström

Direktstart

Y/D start
Mjukstartare för reglering av 

spänning/ström

Emotron TSA mjukstartare 

med momentreglering

Tid

Direktstart

Y/D start

Mjukstartare för reglering 

av spänning/ström

Emotron TSA mjukstartare 

med momentreglering

Tid

Flöde



Programmera ett veckopumpschema
Med vår kompakta Emotron TSA mjukstartare med inbyggd bypasskontaktor kan man 

programmera ett veckopumpschema. Programmeringsblock som logiska funktioner, 

komparatorer, tidur, SR-vippor och klockfunktioner är inbyggda.

En realtidsklocka ingår. Denna används för datum- och tidsregistrering i felloggen och 

för att aktivera start och stopp som är förprogrammerade vid vissa veckodagar och 

klockslag (klockfunktion).

EXEMPEL:

Förprogrammerade start och stopp för pump som körs alla veckodagar kl. 8:00–16:00.

8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00

Måndag                  tisdag                  onsdag                 torsdag                  fredag           lördag      söndag



Frekvensomriktare och mjukstartare från Emotron erbjuder stöd 
för analog, digital och seriell kommunikation samt fältbuss- och 
ethernetkommunikation.

Kommunikation  
i din process
Gränssnittet i våra produkter förenklar kommunikationen i din 
process. Det ökar både användarvänligheten och säkerheten, 
och minskar driftsättnings- och underhållstiderna.

Flera olika processvärden och systemparametrar görs tillgängliga via 

kommunikationsgränssnitten som t.ex. ström, spänning, inmatad 

effekt, axeleffekt, axelmoment, energiförbrukning och drifttid. 

Dessa värden och parametrar kan användas i ditt styrsystem i 

syfte att uppnå optimal prestanda till minimal kostnad. Du får inte 

bara en varning när något är fel, utan också en komplett datalogg 

som du kan ta hjälp av för att snabbt hitta felet och förenklar 

underhållsarbetet.

Du blir också uppmärksammad om din process inte körs i optimal 

hastighet. Kanske är det stopp i röret eller så har en ventil inte 

öppnats helt? Detta upptäcks omedelbart så att du kan vidta 

nödvändiga åtgärder för att skapa en smidig process.

EMOTRON ERBJUDER FÖLJANDE 

KOMMUNIKATIONSMÖJLIGHETER: 

Fältbusskommunikation (Profibus, DeviceNet, CANopen)

Industriell ethernetkommunikation (Modbus TCP, 
EtherCat, ProfiNet, Ethernet/IP)

Analoga och digitala utgångar



Flera pumpar samverkar på vattenreningsanläggningar
På vattenreningsanläggningar måste ett konstant tryck upprätthållas i processen trots ett mycket varie-

rande behov. Användningen av en Emotron FDU frekvensomriktare och fyra Emotron TSA mjukstartare 

har visat sig vara en mycket kostnadseffektiv lösning. FDU-frekvensomriktaren styr 4 pumpar utan externa 

PLC-enheter. När huvudpumpen når sin kapacitetsgräns startar mjukstartaren enkelt och smidigt nästa 

pump. FDU-frekvensomriktaren anpassar sin drifttid vilket underlättar servicearbetet. När behovet minskar 

stoppas pumparna mjukt utan att tryckslag uppstår. Den pump som stoppas först är den med längst drift-

tid. Om ett problem uppstår med en pump eller motor växlar systemet automatiskt över till den som står 

näst på tur, och därmed undviks onödiga stilleståndstider.

Emotrons       
vattenhantering



Pumpar i reningsverk
I reningsverk använde man tidigare ineffektiva ventiler för att styra start- och stoppsek-

venserna, och den mekaniska påfrestningen ledde till underhållsproblem. När man 

installerar Emotron MSF mjukstartare kan man göra avsevärda besparingar samtidigt 

som driften blir mer tillförlitlig. Pumparna körs med fullt varvtal, oplanerade stillestånds-

tider är inte längre ett problem och driftkostnaderna minskar. De pengar man sparar in 

bara under det första året betalar tillbaka hela investeringen.

Pumpar inom processindustri – variabelt 
flöde eller konstant tryck
Utmaningen på kemiska anläggningar är att öka effektiviteten och sänka driftkostna-

derna. Genom att reglera flödet/trycket med motorvarvtalet – med hjälp av Emotron 

FDU frekvensomriktare i stället för ventiler – får man en mer effektiv drift.   

Konfigureringen går snabbt och enkelt – när den första frekvensomriktaren är inställd 

är det lätt att överföra inställningarna till de övriga omriktarna. Enbart energibespa-

ringarna betalar tillbaka hela investeringen på mindre än ett år. Ett annat resultat är 

minskade underhållskostnader och utökad livslängd för utrustningen.



Optimerad drift 
och full kontroll

Variabel varvtalsreglering för elmotorer innebär 

minimerad effektförbrukning och minimerat slitage. 

Våra frekvensomriktare erbjuder hög effektivitet och 

tillförlitlighet, oavsett om du behöver justera en pump 

genom att variera flödet, eller andra mycket dynamiska 

tillämpningar.

EMOTRON FDU/VFX – 
FUNKTIONER
Globalt väl beprövade

Robusta och kompletta frekvensomriktare

Smarta styrfunktioner 

Full kontroll med direkt momentreglering (VFX)

Inbyggd DC-drossel och inbyggt EMC-filter som standard 
(gäller ej IP2Y)

Temperatursreglerade fläktar för ökad livslängd på 
utrustningen (gäller ej IP2Y)

Finns i versionerna IP20/21 och IP54 

SPECIFIKATIONER Emotron FDU 2.0 kvadratisk momentreglering
Emotron VFX 2.0 konstant momentreglering Emotron FlowDrive

Emotron AFE frekvensomriktare
Active Front End för regenerering och/eller låga strömöver-
toner

Effekt 0,75–200 kW 0,55–3 000 kW 0,75–200 kW 0,75–200 kW 55–1 700 kW

Spänningsmatning 3-fas, 230–690 V 3-fas, 230–690 V 3-fas, 230–690 V 3-fas, 230–690 V 3-fas, 380–690 V

Märkström 2.5–365 A 2,5–3 000 A 2,5–295 A 2,5–295 A 109–2 500 A

Kapslingsklass IP20, IP21 IP54 IP20, IP21 IP54 IP23, IP54

EMOTRON FLOWDRIVE
Specialfrekvensomriktare för avloppspumpstationer

Energibesparingar tack vare automatisk och optimerad 
varvtalsreglering av pumparna 

Kompatibel med alla typer av pumpar (1–2) som normalt 
används för detta ändamål 

Inbyggda funktioner som minimerar underhållsbehoven

Då ingen PLC behövs reduceras de kostnader och det 
arbete som krävs för programmeringen – med en kompo-
nent mindre blir systemet mindre komplicerat och mer 
pålitligt

Mängder av anslutningsmöjligheter för olika scenarier 
(fjärrtelemetri/lokal kontrollpanel)

Komplett lösning i ett paket som är enkelt att installera 
och använda

Tillgång till systemdata/parametrar för kontinuerlig pre-
standaövervakning



Frekvensomriktare

EMOTRON AFE 
FREKVENSOMRIKTARE
Emotrons frekvensomriktare med Active Front End-teknik finns 

i två varianter: Frekvensomriktare med låga nätövertoner och 

regenerativa frekvensomriktare. Båda bygger på Emotrons 

standardfrekvensomriktare och ger samma fördelar när det 

gäller tillförlitlighet, lätthanterlighet och avancerad funktionalitet, 

liksom många tillval. Emotrons AFE-enheter levereras som 

kompletta lösningar i IP54. Enkla att ställa in tack vare plug-

and-playfunktion.

Emotrons AFE-frekvensomriktare producerar typiskt 

mindre än THDI 5% jämfört med 30–50 % i konventionella 

drivsystem, och uppfyller därmed standarden för IEEE-519. 

De därmed minskade effektförlusterna eliminerar behovet 

av att överdimensionera kablar och transformatorer. Lägre 

nätövertoner ger också färre fel i annan elektronisk utrustning.

SPECIFIKATIONER Emotron FDU 2.0 kvadratisk momentreglering
Emotron VFX 2.0 konstant momentreglering Emotron FlowDrive

Emotron AFE frekvensomriktare
Active Front End för regenerering och/eller låga strömöver-
toner

Effekt 0,75–200 kW 0,55–3 000 kW 0,75–200 kW 0,75–200 kW 55–1 700 kW

Spänningsmatning 3-fas, 230–690 V 3-fas, 230–690 V 3-fas, 230–690 V 3-fas, 230–690 V 3-fas, 380–690 V

Märkström 2.5–365 A 2,5–3 000 A 2,5–295 A 2,5–295 A 109–2 500 A

Kapslingsklass IP20, IP21 IP54 IP20, IP21 IP54 IP23, IP54
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KONTAKTA OSS

Vi lägger all vår energi på 
att spara din

På Emotron 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  

– i 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!

Emotron CG Drives & Automation har under 40 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 85 länder.

SVERIGE (Huvudkontor) 
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 

TYSKLAND 
CG Drives & Automation 
Gießerweg 3 
D-38855 WERNIGERODE

Telefon: +49 (0)3943-92050 
Fax: +49 (0)3943-92055 
E-post: info.de@cgglobal.com 

www.emotron.de  

NEDERLÄNDERNA 
CG Drives & Automation 
Polakkers 5 
5531 NX BLADEL

Telefon: +31 (0)497 389 222 
Fax: +31 (0)497 386 275 
E-post: info.nl@cgglobal.com 

www.emotron.nl  

INDIEN 
CG Power and Industrial Solutions 
Limited Drives & Automation Division 
Plot. No. 09, Phase II, 
New Industrial Area, 
Mandideep – 462046

Telefon 1: + 91-7480 42 6433, 
Telefon 2: + 91-7480 42 6440 
drives.mktg@cgglobal.com 

www.emotron.in

LATINAMERIKA
CG Drives & Automation
14 de la fama 
2761 Conchalí, Santiago-Chile

Telefon: +56 2 27604100  
Mobiltelefon: +56 9 42459798
rene.rodriguez@cgglobal.com

www.emotron.com

Global information finns på 
www.cgglobal.com


