
44 AUTOMA  8-9/2009

pohony a akční členy

effiDRIVE® – rozsáhlá koncepce úspory energie

Společnost SEW-Eurodrive odhadla ten-
to trend včas a prostřednictvím své koncepce 
energeticky úsporných pohonů effiDRIVE® 
umožňuje komplexně prověřit a realizovat 
všechny úspory energie, které přicházející 
v úvahu. Koncepce úspory energie se skládá 
z těchto prvků:
– energeticky úsporný stavebnicový systém,
– energetické poradenství,
– energeticky úsporné projekty.

Energeticky úsporný stavebnicový systém 
(obr. 1) se skládá z prvků s vysokou účin-
ností. Prvky energeticky úsporného staveb-
nicového systému jsou především samotné 
komponenty, např. mechatronický systém 
MOVIGEAR®, nová řada motorů DR, jakož 
i měnič frekvence MOVIDRIVE®. Energe-
tická úspornost komponent je zohledňována 
již ve vývojové fázi v souladu se specifický-
mi požadavky projektu.

Při hledání energeticky úsporného řeše-
ní se však vždy musí brát v úvahu skuteč-
nost, že paušálně nejlepší řešení úspor ener-
gie v technice pohonů neexistuje, protože do 
hry vždy vstupují ještě typ, podmínky a pa-
rametry činnosti pohonného systému. Tepr-
ve inteligentní a účelnou kombinací motoru, 
převodovky, měniče frekvence a ovládání se 
z jednotlivých komponent stane komplex-
ní energeticky úsporné řešení. Optimalizace 
celého systému tak vede k podstatně lepším 
výsledkům než pouhá optimalizace účinnos-
ti jednotlivých komponent. 

Klíčovou službou SEW-Eurodrive v kon-
cepci úspory energie je poradenství. Indivi-

duální požadavky každého projektu, a nezále-
ží na tom, zda je to u dosavadního nebo nově 
plánovaného zařízení, totiž způsobují, že nej-
lepšího řešení úspory energie se dosáhne pou-
ze při specifickém, na požadavky zákazníka 
orientovaném řešení.

Koncepce Effidrive (viz též www.sew-eu-
rodrive.cz/energy-saving) pro vypracování 
energeticky efektivního návrhu pohonů v růz-
ných úlohách je tím pravým nástrojem pro 

komplexní zohlednění všech 
po tenciálních úspor energie.

Měniče Movitrac LT

SEW-Eurodrive nabízí za 
velice zajímavou cenu měni-
če frekvence řady Movitrac LT 
(obr. 2) s výkonem až 160 kW. 
Tyto měniče jsou ideální pro 
jednoduché úlohy: řízení poho-
nů vzduchotechnických zaříze-
ní, čerpadel, dopravníků, výrob-
ních strojů atd.

Jsou určeny pro řízení asyn-
chronních motorů a jsou velice 
vhodné do opakované výroby 
(pro zákazníky OEM), proto-

že v sobě snoubí snadné nastavení paramet-
rů a nízkou cenu.

Dodávají se ve variantách Movitrac LTE-A 
a LTE-B s výkonem do 11 kW a Movitrac 

LTP pro výkon až 160 kW. Jejich společné 
klíčové vlastnosti jsou:
– čtrnáct základních parametrů pro nastave-

ní pohonu (celkem 40 parametrů),
– výkonový rozsah 370 W až 11 kW u ver-

ze LTE a až 160 kW u verze LTP,
– integrovaný filtr RFI,
– krytí IP20 (do rozváděče) nebo IP55 (do 

provozních podmínek),
– napájecí napětí 115, 230 a 400 V,
– skalární řízení,
– integrované rozhraní CAN,
– integrovaný brzdný tranzistor (u velikostí 

2 a 3),
– volitelně integrovaný brzdný rezistor,
– volitelný externí ovládací panel pro až osm 

měničů v síti.
Měniče lze snadno nastavovat z integro-

vané klávesnice s displejem, popř. pomocí 
dodávaného softwaru pro PDA (s operačním 
systémem Windows CE).

Standardně mají všechny měniče tři digi-
tální a jeden analogový vstup (volitelný mezi 
napěťovým a proudovým), jeden analogový 
výstup a jeden reléový výstup. Funkce vstu-
pů a výstupů je nastavitelná pomocí rozšíře-
né sady parametrů.

Pro rozsáhlejší úlohy, kde je navíc vyža-
dováno řízení měničů po sběrnici, je možné 
použít integrované rozhraní CAN s protoko-
lem SBUS (popis protokolu je ke stažení na 
webových stránkách http://www.sew-euro-
drive.cz/support/). V případě potřeby komu-
nikovat po jiné sběrnici je možné použít ko-
munikační bránu, k níž lze připojit až sedm 
měničů Movitrac LTE. Komunikační brány 
jsou k dispozici pro většinu standardně pou-
žívaných sběrnic.

Běžná provedení mají krytí IP20, ale pro 
umístění měniče mimo rozváděč nebo při po-
žadavku na použití ve ztížených klimatických 
podmínkách je možné použít měniče s kry-
tím IP55, které jsou dostupné v celém výko-
novém rozsahu.

Kompaktní mechatronická jednotka 
Movigear

Jednotka Movigear (obr. 3) obsahuje in-
tegrovaný motor, převodovku a vlastní řídi-
cí elektroniku. Je ideálním východiskem pro 
systémy řešené formou decentrální instalace 
pohonů. Celá jednotka je funkčně, ale i roz-
měrově optimalizována pro rozsáhlé projekty 
dopravníkových systémů. Dynamické vlast-
nosti pohonu jsou koncipovány speciálně pro 
dopravníky, kde je třeba velký „odtrhový“ 
moment po odstávce zařízení a je vyžado-
váno značné zrychlení. Následný příkon pro 
trvalý běh již není u těchto dopravníků příliš 
velký. Decentrální instalace pohonů je vhod-

Obr. 1. Energeticky úsporný stavebnicový systém Effidrive

Obr. 2. Měniče Movitrac LT

Tomu, kdo sleduje ceny energie, je jasné, že logickým důsledkem jejich aktuálního vývo-
je je u většiny podniků výrazné upřednostňování tématu úspory energie. Cena elektric-
ké energie se v posledních šesti letech více než zdvojnásobila, ale i navzdory tomu její 
celková spotřeba v současné době značně roste. Tím se zvyšují i emise CO2, které jsou 
většinou přímo či nepřímo s výrobou elektrické energie spojeny. Shrnou-li se všechny 
tyto tendence dohromady, je zřejmé, že jak pro provozovatele, tak i pro výrobce elek-
trických strojů je snížení spotřeby energie naprosto nezbytné.
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ným řešením např. pro automobilový průmy-
sl či při výrobě potravin a nápojů.

Výhodami kompaktní jednotky Movige-
ar jsou mimo jiné velmi malé ztráty energie, 

a tedy velká účinnost celé pohonné jednotky, 
nízké servisní náklady a naprosto jednodu-
chá instalace a kabeláž. Parametry jednotky 
je možné nastavovat dodávaným softwarem. 

Obr. 4. Konstrukční řada třífázových AC motorů nové 
řady DR

Obr. 3. Mechatronická jednotka Movigear

Stejný software je určen i pro ovládání, mo-
nitoring a údržbu. Jednotka je dostupná ve 
dvou výkonových provedeních, a to MGF2 
– 200 N·m a MGF4 – 400 N·m.

Třífázové AC motory nové řady DR

Konstrukční řada třífázových AC 
motorů nové řady DR (obr. 4) se vy-
značuje snadnou konfigurací při na-
vrhování pohonu: všechny varianty 
motorů je možné vybrat pouze z jed-
né konstrukční řady. Standardní mo-
tory (Standard Efficiency) mají výko-
nový rozsah 0,09 až 200 kW a jejich 
energeticky úsporné varianty (High 
Efficiency, Premium Efficiency) 0,75 
až 160/200 kW. Díky společným kon-
strukčním prvkům celé řady je mož-
né i energeticky úsporné motory nabí-
zet za velmi příznivé ceny. Nová řada 
motorů DR šetří prostor a náklady 
také svou kompaktní konstrukcí. Po-
prvé je možné pro každou konstrukční velikost 
motoru vybírat z až tří různých velikostí brzd. 
Snímač otáček je plně vestavěn v motoru; ne-
vyžaduje tedy žádnou přírubu, spojku a další 
díly, ani žádnou montážní práci.

Jedna výrobní zajímavost: při vývoji ener-
geticky úsporných motorů firma SEW-Euro-

drive v roce 2002 poprvé na světě použila 
v průmyslové velkosériové výrobě technolo-
gii tlakového lití mědi. 

Všechna provedení motorů v rámci nové 
řady DR jsou k dispozici ve všech zmíněných 
třídách účinnosti, s rezervou splňují celosvě-

tové standardy z hlediska šetření elektrickou 
energií a již dnes vyhovují i navrhovaným 
normám IEC. Přinášejí tak množství výhod 
jak pro projektanty, tak pro uživatele.

(SEW-EURODRIVE CZ s. r. o.)

Špičková průmyslová automatizace 
pracuje nejen pro film, 
ale hlavně každý den pro Vás.
Freelance 800F. Namířeno přesně na cíl.

Více informací o Freelance 800F 
a AC 700F najdete na 
www.abb.cz/controlsystems

Ve druhé polovině roku 2009 
uvádíme na trh novou generaci 
indukčních průtokoměrů 
s označením M 2000. Novinkou 
jsou jak technické parametry, 
tak také inovace přímo 
v technologickém procesu výroby

Mezi novinky můžeme např. zařadit: 

•  Plnou zaměnitelnost elektroniky bez nutnosti kalibrace

•  možnost kontroly funkcí 
pomocí externího „testeru“

•  USB rozhraní, MODBUS,  
dále RS 232

•  4 digitální výstupy, 1 digitální 
 vstup, analogový výstup

•  moderní a kompaktní design

•  krytí IP 67

•  certifikaci
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