Aandrijftechniek
van Eaton

Klaar voor de nieuwe ErP-richtlijn:
Met energiezuinige oplossingen voor elektromotoren

IE3-motoren veilig en betrouwbaar starten.
IE2- en IE3-motoren met eenvoudige
en efficiënte toerenregeling.

Uw motoren schakelen, beveiligen en
aansturen – nu en in de toekomst
Gebruik apparaten van Eaton, dan bent u helemaal klaar voor de nieuwe ErP-richtlijn.
Ons bestaande productassortiment voor het veilig schakelen, beveiligen en
aansturen van motoren is niet alleen herzien om te voldoen aan de vereisten van de
richtlijn, maar ook uitgebreid met ingenieuze nieuwe oplossingen, waaronder de
nieuwe PowerXL™ DE1 Variable Speed Starter.

De EG-richtlijn nr. 640/2009 tot uitvoering van
richtlijn 2005/32/EG inzake ecologisch ontwerp voor
elektromotoren is van kracht vanaf 01/01/2015. Deze
richtlijn regelt niet alleen het gebruik van IE2-, IE3- en
IE4-motoren, maar stelt ook nieuwe eisen aan
motorstarters en aandrijvingen.
Onze whitepaper "Succesvolle implementatie van de
Richtlijn energiegerelateerde producten (ErP-richtlijn)"
geeft antwoord op eventuele vragen die u hebt over de
nieuwe richtlijnen:
www.eaton.nl/documentatie

IE3-motoren – een nieuwe uitdaging
voor schakelapparatuur

Ga voor veilig met de geteste
"IE3-ready“ motorstarters

Kenmerkend voor de topklasse IE3-motoren is niet
alleen een aanzienlijk
verbeterde efficiency, maar
ook een lagere interne
weerstand. Hierdoor kunnen
inschakelstromen tot 14 x IN
worden gerealiseerd.
Dit betekent dat het contactmechanisme van contactoren
die niet geschikt zijn voor
gebruik met IE3-motoren,
sneller zal slijten door de
hogere inschakelstromen en
dat de contacten sneller dan
normaal zullen blijven
vastzitten. Procesuitval ligt
altijd op de loer bij toepassingen met frequente
schakelingen. Configuraties met kortsluitbeveiliging, zoals
zekeringen en vermogenschakelaars voor motorbeveiliging die
niet zijn ontworpen voor IE3-motoren, kunnen buiten werking
raken door doorsmelten en uitschakeling.

Eaton-motorstarters zijn speciaal getest voor hun werking
met IE3-motoren. De resultaten? De hogere inschakelstromen die door deze motoren worden geproduceerd, zijn
geen probleem voor onze motorstarters. Dat betekent dat
er geen risico is op snellere slijtage en meer onderhoud.
U kunt uw Eaton-motorstarters gewoon blijven gebruiken
en nu en in de toekomst uw IE3-motoren veilig schakelen
en beveiligen.

Ga voor meer informatie naar:
www.eaton.nl/IE3

Ga voor meer informatie naar
onze IE3-pagina:
www.eaton.nl/IE3

Even gebruiksvriendelijk als een
motorstarter, even variabel als een
aandrijving met variabele frequentie:
De PowerXL™ DE1 Variable Speed Starter
Met de nieuwe PowerXL™ DE1 Variable Speed Starter heeft
Eaton een compleet nieuwe categorie apparaten ontwikkeld
waarmee de overstap van motorstarters naar regelingen met
variabel toerental heel eenvoudig is: DE1-apparaten kunnen zelfs
worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen zonder dat
daarvoor speciale technische vaardigheden of kennis op het
gebied van aandrijvingen zijn vereist. De gebruiker hoeft het
apparaat alleen maar uit de doos te halen en op dezelfde manier
aan te sluiten als een motorstarter. De DE1 is meteen klaar
voor gebruik. Eenvoudiger kan het niet! Omdat het apparaat
meteen gebruiksklaar is, bestaat er bovendien minder kans
op installatiefouten en zijn de daarmee samenhangende
arbeidskosten lager.

De juiste aandrijving voor elke toepassing

NIEUW

Onze klanten hebben zeer uiteenlopende eisen waaraan
alleen kan worden voldaan met het uitgebreide assortiment
apparaten en de veelzijdige functies van de serie zeer
efficiënte aandrijvingen van Eaton: van het starten van
motoren in eenvoudige machines tot het regelen van de
snelheid voor complexe toepassingen en zware belastingen.

DA1

DE1
DC1

Slim gekoppeld met SmartWire-DT®
SmartWire-DT, het intelligente communicatiesysteem waarin
het I/O-niveau rechtstreeks is geïntegreerd in het schakelniveau, zodat heel eenvoudig automatiseringsstructuren
kunnen worden ontworpen, ontwikkelt zich in hoog tempo
tot een van de voorkeursproducten van de branche. Het eenvoudige en gebruiksvriendelijke verbindingssysteem vervangt
complexe en foutgevoelige rechtstreekse bedradingen in
steeds meer toepassingen. Een van de directe voordelen is
dat hierdoor de bedradingskosten met wel 85% kunnen
worden gereduceerd. Een ander belangrijk voordeel is dat
Eaton-aandrijvingen via SmartWire-DT kunnen communiceren,
of het nu gaat om motorstarters, softstarters, onze nieuwe
Variable Speed Starters of aandrijvingen met variabele
frequentie.

De aandrijvingen uit de PowerXL™- en 9000X-serie zijn
leverbaar voor elke toepassing, van de Variable Speed
Starter tot en met de vloeistofgekoelde aandrijving met
variabele frequentie.

Overzicht van Eaton-aandrijfsystemen

MOTORSTARTERS

MSC-motorstarter met bimetalen
overbelastingsbeveiliging

PKE-motorstarter met elektronische overbelastingsbeveiliging

Elektronische
motorstarter EMS

Productbeschrijving

Deze motorstarter met twee componenten
die bestaat uit een DILM-contactor en een
PKZ-vermogenschakelaar voor motorbeveiliging, is geschikt voor een nominale
stroom tot 15 A en is voorzien van insteekklemmen, waardoor onderdelen eenvoudig
kunnen worden vervangen. Dat zorgt voor
meer veiligheid en een grotere systeeminzetbaarheid, eenvoudige installatie en een
kortere bedradingstijd.

Deze motorstarter met twee componenten
die bestaat uit een DILM-contactor en een
PKE-vermogenschakelaar voor motorbeveiliging, is geschikt voor een nominale
stroom tot 15 A en is voorzien van insteekklemmen, waardoor onderdelen eenvoudig
kunnen worden vervangen. Verder biedt de
motorstarter dezelfde beproefde functionaliteit als de MSC-PKZ-startercombinatie.
Extra voor dit concept zijn echter de
voordelen van elektronische overbelastingsbeveiliging.

Deze elektronische motorstarter voor twee
draairichtingen, die is voorzien van een
geïntegreerde motorbeveiliging, is geschikt
voor 3-fasenmotoren met een nominaal
vermogen van maximaal 3 kW en is bij
uitstek geschikt als universele motorstarter
voor kleine aandrijfsystemen in standaarden beveiligingstoepassingen.

Vermogensbereik

0,06 - 15 kW bij 400 V

0,06 - 15 kW bij 400 V

0,06 - 3 kW bij 400 V

Spanningsbereik

220 - 690 V

220 - 690 V

42 - 500 V

Kenmerken

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

Toepassing

Twee onafhankelijke, afzonderlijke
contactsystemen in de motorstarter
Duidelijk zichtbare isolatie-opening
tussen vermogenschakelaar voor
motorbeveiliging en contactor
Communicatie: verbinding met
SmartWire-DT

Standaardtoepassingen en klantspecifieke
motorstartercombinaties

Uitgebreide overbelastingsbeveiliging
Variabele CLASS-instelling: 5 tot 20
Insteekbare uitschakelblokken
Overbelastingsrelaisfunctie (optioneel)
Communicatie: verbeterde SmartWire
DT-verbinding voor het aflezen van
motorstroomwaarden

Toepassingen met hogere eisen aan
stroombewaking, waaronder zwaar aanlopen
en hoger kortsluitschakelvermogen
• Motorbeveiliging
• Systeembeveiliging
• Transformatorbeveiliging

Ga naar het gedeelte “Motortoepassingen”
in onze online catalogus op www.eaton.nl/ecat

•
•
•
•

Compact: 30 mm breed
Hybride schakeltechnologie met
30 miljoen schakelingen
Insteekklemmen
Geïntegreerde omkeerstarterfunctie
Geïntegreerde noodstopfunctie
Uitgebreide overbelastingsbeveiliging

Standaard- en veiligheidstoepassingen
• Besturing van transportbanden
• Kleine liften
• Ventilatoren

VARIABLE SPEED STARTER

SOFTSTARTERS

AANDRIJVINGEN MET VARIABEL

NIEUW

Softstarter
DS7

S801+ / S811+

PowerXL™ DE1
Variable Speed Starter

PowerXL™ DC1
Compacte machineaandrijving

De softstarter DS7 is ideaal voor
toepassingen zoals pompen, ventilatoren en
kleine transportbanden. Het is een volledig
geïntegreerde xStart-systeemmodule.
DS7-eenheden vervangen niet alleen de
mechanische contactor, maar voegen ook de
functie van een "zachte motorstart" toe.
Extra voordelen zijn langere onderhoudsintervallen en lagere bedrijfskosten.

De compacte softstarters van de Eaton
S811+/S801+-serie leveren uitstekende
prestaties die verdergaan dan de standaard
beveiligingsfuncties van de meeste
softstarters. Deze oplossingen bieden een
hogere productiviteit bij lagere kosten in
toepassingen met een vast toerental.

De nieuwe PowerXL™ DE1 Variable Speed
Starter combineert gebruiksgemak en
maximale betrouwbaarheid met variabele
motortoerentallen en een efficiënter
energieverbruik van de machine.
Deze nieuwe apparaatcategorie sluit als
eerste de kloof tussen conventionele
motorstarters en aandrijvingen met variabele
frequentie door alle voordelen van beide
apparaten in één unit te combineren.

De compacte PowerXL™ DC1-aandrijving met
variabele frequentie is bij uitstek geschikt
voor gebruik met eenvoudige pomp-,
ventilator- en transportbandsystemen.
Hij kan snel en eenvoudig worden geconfigureerd en in gebruik worden genomen.
Dat levert een aanzienlijke besparing op.

2,2 - 110 kW

18,5 - 900 kW

0,25 - 7,5 kW

0,37 - 11 kW

200 - 480 V

208 - 690 V

200 - 480 V

110 - 480 V

•
•

•
•

•
•

Compact, 45 mm breed
Out-of-the box gereed voor gebruik,
zonder instellen van parameters
Geen speciale technische vaardigheden
of kennis op het gebied van aandrijvingen
vereist
Parameters instelbaar met een
schroevendraaier bij gebruik van de
optionele DXE-EXT-SET-module
Ontwerp voor maximale
beschikbaarheid van de machine
Geschikt voor omgevingstemperaturen
tot 60 °C

•
•
•
•
•

Compacte afmetingen
V/Hz-regeling met spanningsboost
Ingebouwde CANopen/Modbus
Uitvoeringen voor eenfasewisselstroommotoren
Kasten IP20 en IP66

Ventilatoren, pompen
Eenvoudige machines
Inbouw achteraf in machines en systemen
ter vervanging van conventionele
motorstarters voor motorbesturing

•
•
•
•
•

Ventilatoren, pompen
Machines
Transportbanden
Decentrale toepassingen (IP66)
Toepassingen met eenfase-motoren

•
•
•
•

Compact: 45 mm breed tot 32 A
Betere motorkoppelregeling voor een
langere levensduur van tandwielen en
lagers
Uitvoering met minimumtemperatuur
van -40 °C
Communicatie:
ingebouwde SmartWire-DT
Uitgebreide controlefuncties
Overbelastingsbeveiliging voor de
softstarter in combinatie met PKE
en SmartWire-DT

Toepassingen met geringe eisen aan
overbelastingscapaciteit
• Ster-driehoek vervanging
• Pompen en ventilatoren in
HVAC-toepassingen
• Water-/waterbehandelingssector
• Transportbanden

•
•

•
•

Speciale stopalgoritme voor pomp
Overbelastingsbeveiliging voor zowel
motor als softstarter
Uitgebreide controlefuncties
Betere motorkoppelregeling voor een
langere levensduur van tandwielen
en lagers
Ingebouwde Modbus® RTU
Verwijderbaar toetsenbord met functie
voor kopiëren en plakken

•

•

•
•

Toepassingen met zwaar aanlopen
• Ster-driehoek vervanging
• Pompen en ventilatoren in
HVAC-toepassingen
• Water-/waterbehandelingssector
• Transportbanden
• Mixers

•
•
•

Laat het ons weten als u meer informatie wenst!
U kunt de meest recente brochures over onze nieuwste
apparaten downloaden via: www.eaton.nl/documentatie

LE FREQUENTIE

PowerXL™ DA1 - Geavanceerde
machineaandrijving

PowerXL™ DL1
Liftaandrijving

9000X SVX, SPX, SPI, LCX
Aandrijving met hoge prestaties

De PowerXL™ DA1-aandrijving met
variabele frequentie is ontworpen voor de
machine- en systeembouw. Kenmerkend
zijn de enorme flexibiliteit als het gaat om
communicatieprotocollen, een functieblokeditor (PLC) waarmee de aandrijving kan
worden geconfigureerd voor specifieke
toepassingen en een krachtige vector
control-modus voor uiterst dynamische
toepassingen.

De PowerXL™ DL1, ook wel de liftversie
van de PowerXL™ DA1 genoemd, is
ontworpen voor motoren tot 100 polen en
PM-motoren. Dankzij de specifieke
functies voor liften kan hij eenvoudig
worden geïntegreerd in nieuwe liftsystemen en ingebouwd in bestaande
liften.

De 9000X-aandrijvingen met variabele
frequentie worden gebruikt in toepassingen met hoge prestaties en/of een
hoog vermogen. Een van de voordelen is
dat ze kunnen worden gesynchroniseerd
met systemen met meerdere motoren en
wikkelsystemen.
Deze productserie omvat tevens een serie
actieve front-end modules voor terugvoeding van regeneratief vermogen naar
het net.

0,75 - 250 kW

4 - 37 kW

0,75 - 2.750 kW

200 - 600 V

380 - 480 V

208 - 690 V

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vectorregeling (CLV, SLV)
PM-, BLDC- en SynRel-motorbesturing
Geïntegreerde functieblok-editor
OLED-display
Ingebouwde CANopen/Modbus
200% koppel bij 0 tpm
STO ingebouwd
Standaard gecoate boards
Beschermingsgraad IP20, IP55 of IP66

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Speciale DA1-uitvoering voor
liftsystemen
Onafhankelijke S-curven
Soepele cabinebesturing
UPS-werking met detectie van
geringe belasting
Short-floor-besturing
Anti-rollback-functie
Geschikt voor 100-polige motoren
Remcontactorbesturing

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wikkelmachines
Respooler-machines
Coatingsystemen
Compressoren
Molens, walsmachines en shredders
Extrusiemachines
Kranen en hefsystemen
Maritieme toepassingen
Decentrale toepassingen (IP66)

•

Lifttoepassingen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Hoog vermogensbereik
Vectorregeling (CLV, SLV)
Inclusief netsmoorspoel
Leverbaar met lucht- en
vloeistofkoeling
Snelle communicatie tussen meerdere
aandrijvingen met variabele frequentie
Regeneratieve eenheden (THDi < 5%)
Vijf vrij beschikbare uitbreidingsslots
voor I/O en communicatie

Transport van zware lasten
Zware industrie
Primaire industrie
Chemische industrie
Lieren
Scheepvaart
Compressoren
Productiemachines
Wikkel- en afwikkelsystemen
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