
Mükemmel Debi Kontrolü ve  
Yük  Koruması 

Emotron FDU 2.0 Hız Kontrol Cihazları
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Eşsiz “ Yük Eğrisi Koruma ” fonksiyonu tüm hız aralığında normal yük 
eğrisinden herhangi bir sapmayı anında tespit eder; sisteme uyarı 
sinyali gönderir veya güvenli bir şekilde sistemin durmasını sağlar. 
(EP 05109356 patent bekleniyor) 

Full Kontrol ve Güven Duyulan Çalışma
Emotron FDU 2.0 motor hız kontrol cihazları pompa, 
fan, kompresör ve blower gibi uygulamalar da tüm 
özellikleriyle kullanıcıya güvenilir, uygun maliyet ve 
kullanıcı dostu çalışma imkanı sunar.  Debi ve basıncın 
mükemmel kontrolü sayesinde enerji tüketimi ve 
istenmeyen duruş süreleri minimize edilir. Emotron 
FDU aynı zamanda mekanik ekipmanı dolayısı ile; 
“Yükü” hasar ve gereksiz aşınmalara karşı korur. 

Kontrollü Kalkış ve Duruşlar 
Emotron FDU Motor Hız Kontrol cihazları, kontrollü 
yumuşak kalkış ve duruş sayesinde, mekanik ekipmanı 
dolayısı ile; yükü mükemmel bir şekilde korur. Kontrollü 
kalkış ve duruşlar aynı zamanda yolverme ekipmanlarının 
gereksiz boyutlandırılmasının önüne geçer ve bu sayede 
bir şekilde enerji tasarrufu da yapılmış olur. Kontrollü 
duruş koç darbesi etkisini ve bu tip durumlardan 
kaynaklanan diğer mekanik hasarları ortadan kaldırırken 
pahalı bir çözüm olan motorlu vana kullanımına da gerek 
duyulmaz.   

Güvenli Enerjilendirme ve Mükemmel Şebeke 
Kontrolu  
Emotron FDU, eşsiz bir güç kontrol sistemi sayesinde  ilk 
enerjilendirme safhasında DC bara geriliminin kontrollü bir 
şekilde artmasını sağlayarak, güç kondansatörlerinin şarj 
süresini optimize eder ve bu sayede tüm güç elemanlarını 
korur, ömrünü uzatır. Bu giriş güç kontrol sistemine “HCB” 
“Yarı Dalga Kontrollü Doğrultucu” denir. Bu teknoloji 
sayesinde hem güvenli bir enerjilendirme, hem de şebeke 
faz hatası veya şebeke gerilimindeki asimetrinin kolayca 
tespiti  sağlanır. Girişte şarj direnci ve bu direnci By-Pass 
edecek kontaktör kullanılmadığı için boyut küçülür ve 
güç elemanlarının ömrü uzadığı için bakım maliyetleri de 
azalır. 
Girişte Konvansiyonel (Direnç ve Kontaktör’den oluşan) 
bir şarj devresi bulunmadığı için Motor Hız Kontrol cihazı 
harici bir giriş kontaktörü üzerinden gerektiği kadar on 
veya off yapabilir. Diğer motor hız kontrol cihazlarında 
bu durum; şarj devrelerinin zaman içinde arızalanması 
olasılığı nedeni ile istenmeyen duruşlara ya da ciddi 
arızalara yol açabilir. 

Hasar ve istenmeyen duruşlara karşı koruma 
Hasar ve istenmeyen duruşlara karşı dahili “Güç şaft 
Monitör”ve “Yük Eğrisi Koruma” fonksiyonları, prosesi 
ve yükü korur. Kontrol edilen ekipmanın yük eğrisi tüm 
hız aralığında izlenir, bu sayede mükemmel bir koruma 
sağlanır. Böylece herhangi bir aşırı ya da düşük yük 
durumu oluştuğunda anında tespit edilir. 
Kuru çalışma, kavitasyon, aşırı sıcaklık veya tıkanık borular 
gibi sebeblerden dolayı  oluşabilecek hasar ve istenmeyen 
duruşlar ortadan kaldırılmış olur. 
Örneğin; Kompresör boşta ise; fan kayışı kopmuşsa 
veya vana tam olarak açılmamış ise; Hız Kontrol Cihazı 
bu durumu tespit eder etmez  alarm verecektir. Emotron 
FDU prosesi mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde 
çalıştırarak korumayı  sağlar. 

Yük

Hız

Aşırı yük stop
Aşırı yük hata
Kabul edilebilir sapma
Normal yük eğrisi
Kabul edilebilir sapma
Düşük yük hata
Düşük yük stop

FDU, kompakt ve sertifikalı  IP 54 yapısı sayesinde 
motorun mümkün olan en yakınına  monte edilebildiği 
için hem yatırım maliyetlerini minimize eder,  hem de 
gerek "Radyo Enterferans" gerekse "Motor İzolasyon" 
gibi oluşabilecek sorunları bertaraf eder. Böylelikle 
bazı uygulamalarda ihtiyaç duyulan ekranlı güç 
kablosu kullanılmasına bile gerek kalmayabilir. 

Emotron FDU pompa ve fan sistemlerinin akış ve basınç kontrolü 
için geliştirilmiştir. 0.18kW-1500kW güce, 230V-690V gerilime kadar 
tüm motorlara yol verebilir.
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Değişken hız kontrolü ile enerji tasarrufu  
Emotron FDU, özel olarak, debi ve basıncın regüle 
edildiği pompa, fan, kompresör ve blower uygulamaları 
için geliştirilmiştir. Motor hızı proses set değerini sabit 
tutacak şekilde ayarlanır. Motor hızının değiştirilmesi  
ile yapılan seviye kontrolü, vana açıp kapayarak yapılan 
seviye kontrolü ile kıyaslandığında, ekipmanları devreye 
girip çıkma sayılarını optimize etmesinden dolayı, ciddi 
bir enerji tasarrufu sağlar ve aynı zamanda bakım 
maliyetlerinde de önemli derecede bir azalma gündeme 
gelir. 

Uyku-Uyanma Modu Çalışma Sürelerini Optimize eder.  
Dahili uyku-uyanma modu motorun hızını, çalışması 
gerekmediği durumlarda (proseste su ihtiyacı yoksa vs),  
sıfıra çekerek uyutur ve bu şekilde gereksiz çalışmayı 
ortadan kaldırır. Motor, ihtiyaç tekrar söz konusu olduğunda 
tekrar çalışır bir başka deyişle uyanır. Bu fonksiyon hem 
enerji tasarrufu sağlar hem de mekanik ekipmanın daha az 
yıpranmasına yol açar .  

Hem enerji tasarrufu yapın, hem de çalışma 
sürelerini optimize edin...

Emotron motor hız kontrol cihazı kullanıldığında debi/basınç kontrolü 
yaparak ciddi tasarruf elde edilebilir 

Emotron FDU basıncı dengelemek için çalışması gerekmediği 
durumlarda motoru duraklatarak enerji tasarrufu sağlar. 

Proses değeri
Normal PID
Emotron sürekli rejim

Min.
hız

Sürekli rejim test
zaman

Proses 
referansı

Tasarruf edilen
enerji

kWh

debi %

Emotron motor hız kontrol cihazı ile
Vana kontrolü ile

Proses 
aralığı
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MSF* MSF* MSF* MSF*

FDU

Çoklu pompa veya kompresör kontrolü oldukça güvenilir ve uygun 
maliyetli bir metottur.

Verimlilik ve emniyet için çoklu pompa kontrolü  
Pompa veya kompresörlerin paralel olarak çoklu kullanılma 
metodu, değişken ihtiyaçları karşılayabilmek için sabit 
debi veya  basınç esasına göre çalışan  oldukça emniyetli 
ve uygun maliyetli bir metottur. Tüm hız aralığında, sadece 
gerekli sayıda pompa veya kompresör devreye sokularak, 
debi ihtiyacını karşılayacak şekilde gerektiği kadar enerji 
harcanır. 
Emotron  FDU motor hız kontrol cihazı, kendi bünyesinde 
standart olarak bulunan uygulama makrosu sayesinde  
herhangi bir harici otomasyon ürününe (PLC) gerek 
kalmadan 7’ ye kadar pompa (kompresör vs) sürebilir. 
Örneğin; bir pompa max.hızına ulaştığı zaman veya 
ihtiyaç azaldığında, eşit yaşlandırma da göz önünde 
bulundurularak hangi pompanın devrede kalacağı hangi 
pompanın devreden çıkacağı FDU tarafından belirlenir. 
Herhangi bir pompa devreden çıkacaksa en yaşlı pompa 
devreden çıkarılır veya herhangi bir pompa arızalınırsa 
sistem otomatik olarak en genç diğer pompayı devreye 
sokar. 

Ölçülen basınç

Gerekli basınç

Otomatik Pompa Durulama (Antijam)  
Emotron FDU kendi bünyesinde bulunan bir algoritma 
sayesinde  otomatik   pompa durulama (Antijam)  
fonksiyonunu gerçekleştirir. Pompa duruyorsa veya düşük 
hızlarda çalışıyorsa, çamur veya pislikler pervanede 
birikebilir. FDU motor hız kontrol cihazı ile normal 
çalışmadan önce belirli bir süre kadar ilk kalkışta veya 
belirli aralıklarla motor tam hızda çalıştırılır. Bu, pompa fanı 
etrafındaki istenmiyen katı birikintilerin temizlenmesini 
sağlar böylelikle pompanın veriminin düşmesi engellenir. 
Dolaylı olarak enerji tasarrufu da yapılmış olur. 

Emotron FDU kanalizasyon arıtma tesisinde bir santrifüj pompa belirli 
zaman aralıklarında içindeki pisliklerin temizlenmesi için tam hızda 
çalıştırıldığı çalışma şekli grafiği 

verim

zaman

Ortalama 
seviye %60

Azaltılmış 
seviye %55

1 yıl

Emotron otomatik pompa durulama
Otomatik pompa durulama olmadan

* MSF;Emotron Softstarter
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Kullanıcı Dostu ve Güvenilir Çalışma 
Emotron FDU, bir çok kullanıcı dostu özelliğini işletme 
operatörlerine ve kurulumu yapan mühendislere işlerini 
güvenlikten ödün vermeden kolaylaştırarak yapabilme 
imkanı sunmaktadır.     

Prosesinizin dilini kullanır 
Motor Akımı, Şebeke Gerilimi, Motor Saft Gücü, Enerji 
Tüketimi, Çalışma Saati gibi bir çok proses değerlerine 
ve sistem parametrelerine haberleşme üzerinden erişme 
imkanı bulunmaktadır. Proses Çalışma parametrelerini, 
kendi proses birimi (m3/sn, bar, pascal) olarak ayarlama 
imkanı bulunmaktadır. Bu ayarlar, çok kolay bir şekilde, 
operatör paneli üzerinden, herhangi bir hesap ya da 
dönüştürme işlemi yapmadan hatasız bir şekilde kısa 
sürede yapılabilir. Bu sayede; prosesin kolay ve güvenli 
bir şekilde izlenmesi-görüntülenmesi sağlanır. 

Dahili PLC : 
Emotron FDU ‘da bazı lojik fonksiyonları, komparatörleri ve 
timerları kullanabileceğiniz basit bir sanal PLC  bulunmaktadır. 
Bu basit PLC sayesinde; hali hazırda FDU’da bulunan proses 
ile ilgili değerler arasında bağlantılar kurarak, daha çok I/O 
ya sahipmiş gibi küçük algoritmalar yaratabilir, harici kablo 
veya  harici I/O‘ lar olmadan değişik lojik fonksiyonlar elde 
edilebilir. 
Örneğin; Enerji gidip geldiğinde FDU’nun çalışmasını dahili 
bir  timer kullanarak belirli bir süre geciktirebilirsiniz. 
Dahili PLC ile ilgili tüm ayarlar ve parametre değişiklikleri 
operatör panelinden yapılabilir. 
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Operatör Panelinin  takılı olduğu  RS232 Portuna standart bir RS232 
kablosu ile bağlantı ve yüklemeler kolayca yapılabilir. 

Local/Remote: 
Motor hız kontrol cihazının Local/ Remote (uzaktan 
kontrol) seçimi, operatör paneli üzerinde bir tuşa basarak 
yapılabilir. Bu özellikler, devreye alma ve ayarlamaların 
yapılma süresini oldukça kısaltır. Bu sayede mevcut 
parametreler değiştirilmediği için proses etkilenmemiş 
olur. 

İdeal çalışma için kısa ve anlaşılabilir kullanım 
kılavuzu 
Kullanım kılavuzlarımız cihazın özelliklerini ideal olarak 
kullanılmasını sağlar. Kısa, kolay anlaşılabilir, örnek ve 
tavsiyeler ile ayar yapmanız kolaylaşır. 

Ayarların kolayca kopyalanması 
Kontrol paneli ile FDU’da yapılan ayarlar kopyalanıp diğer 
FDU’lara kolayca aktarılabilir. Sadece paneli çıkarıp diğer 
FDU’ ya takarak transferi yapmak yeterlidir. Bu imkan aynı 
parametrelere sahip olacak sürücülerin devreye alma  
zamanlarında  tasarruf sağlar. 

Kullanıcı dostu yazılım: 
EmoSoftCom yazılımı parametrelerin kullanıcı tarafından 
hem hızlı ve güvenli  bir şekilde girilmesini, hem de 
kayıt edebilme özelliği sayesinde avantaj sağlar ve ayar 
yapmayı kolaylaştırır. Pompalar, fanlar, blowerlar ve 
kompresörler gibi uygulamalar için hazır özel uygulama 
makrolarının kullanımı, bu tür uygulama makrolarını  PLC 
de oluşturmak için harcanan mühendislik zamanını, hata 
riskini  ve eforu  azaltır. 
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Set basıncını, 
  enerji tasarrufu yaparak sağlar!

Sorun Emotron FDU Çözümü Kazanç

Yüksek kalkış akımları nedeni ile 
aşırı boyutlandırılmış yolverme 
ekipmanları, güç kablolarının 
gereksiz  yere daha büyük kesitte 
kullanılması önemli bir maliyet 
oluştururken, bunun yanında bu 
süreçteki yüksek akımlar  elektriksel 
ekipmanlar üzerinde de ekstra stres 
oluşturur.  

Hız kontrol Cihazı  sayesinde motor 
kalkış akımının azaltılması ile motor 
nominal akımına uygun yolverme 
ekipmanları ve uygun kesitde  kablo 
kesitleri kullanılması mümkün olur.  

Düşük yatırım- enerji maliyeti ve 
uzatılmış ekipman ömrü  

Kuru çalışma, kavitasyon ve aşırı 
ısınma pompaya zarar vererek, 
arızalanma ihtimalini arttırır. Bu 
şekilde istenmeyen duruş sürelerinin 
artmasına neden olur. 

Yük eğrisi koruma fonksiyonu, 
nominal yük eğrisinden sapmaları 
tespit eder, uyarı verir veya sistem 
emniyeti için motoru trip ettirir. Bu 
sayede güvenli çalışma sağlanır.

Arıza öncesi  koruyucu tedbirler 
alınmış olunur ve bu sayede 
ekipmanların ömrü uzatılarak 
istenmeyen duruş zamanları 
azaltılmış olunur. 

Pompa boşta veya düşük hızlarda 
çalışıyorken pompa fanı etrafında  
çamur ve pislikler birikebilir. Bu 
durum pompanın verimini düşürür.  

Otomatik pompa durulama: Pompa 
prosesin gerektirdiği set  hızında 
çalışmadan önce, belirli bir süre 
ve belirli periodlarda  tam hızda 
çalıştırılır. 

Yüksek proses verimi ve düşük 
bakım maliyetleri 

Değişken debi ve basınç 
gereksinimlerine rağmen, motor 
nominal  hızında çalışacağından  
ekipmanların şalt sayıları (Devreye 
Girme-Çıkma sayısı) artacaktır. Bu, 
enerjinin gereksiz yere kullanılmasına 
ve darbeli kalkışlardan dolayı 
mekanik ekipmanların yıpranmasına 
sebep oluşturur.

PID fonksiyonu prosesin gereksinimi 
olan hızı, basıncı istenen set 
değerinde sabit tutabilecek şekilde 
otomatik olarak hesaplar. Motorun 
çalışmasına gerek duyulmayan 
durumlar ayarlanarak Uyku/Uyanma 
fonksiyonu aktif edilir. 

Optimize edilmiş enerji tüketimi ve 
yüksek verim, düşük bakım maliyeti. 
Hızlı ve kolay devreye alma imkanı 

Tıkanmış boru, aşınmış pompa 
fanı ve tam açılmamış vanalar gibi 
sebeplere bağlı olarak prosesin 
verimsizliği  

Yük eğrisi koruma fonksiyonu, 
nominal yük eğrisinden sapmaları 
tespit eder, uyarı verir veya sistem 
emniyeti için motor trip ettirilir. Bu 
sayede daha verimli çalışma sağlanır. 

Optimize edilmiş çalışma, arıza 
önleyici koruyucu tedbirler, enerji 
kaybının ve  istenmeyen duruş 
sürelerinin azaltılması.  

Pompanın durması sırasında 
koç darbesi etkisi ortaya çıkar. 
Borular, contalar, kaynak noktaları,  
vanalarda mekanik hasarlar 
meydana gelir. 

Yumuşak lineer duruş, mekanik 
ekipmanı korur. Motorlu vana 
kullanımına gerek olmaz.  

Azaltılmış bakım maliyetleri ve daha 
az istenmeyen duruşlar. Daha düşük 
kurulum maliyetleri, daha uzun 
mekanik ekipman ömrü 

Pompalar
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Minimum efor ile temiz hava! 

Sorun Emotron FDU Çözümü Kazanç

Yüksek kalkış akımları nedeni ile 
aşırı boyutlandırılmış yolverme 
ekipmanları, güç kablolarının 
gereksiz yere daha büyük kesitte 
kullanılması önemli bir maliyet 
oluştururken bunun yanında bu 
süreçteki yüksek akımlar  elektriksel 
ekipmanlar üzerinde de ekstra stres 
oluşur.  

Hız kontrol Cihazı  sayesinde motor 
kalkış akımının azaltılması ile motor 
nominal akımına uygun yolverme 
ekipmanları ve uygun kesitde  kablo 
kesitleri kullanılması mümkün olur. 

Düşük yatırım- enerji maliyeti ve 
uzatılmış ekipman ömrü  

Fanlar ters hava akımı sebebi ile 
çalışmadıkları halde ters yöne 
dönebilirler, Bu sebeble; start  
anında cok yüksek demeraj akımları 
oluşur. Bu durum hem elektriksel, 
hem de mekanik ekipmanlar 
üzerinde  gereksiz stres oluşturur ve  
zaman içinde de bu tur ekipmanları 
yıpratır, ömrünü azaltır.   

Dönen yükü yakalama fonksiyonu 
sayesinde; ters dönüş yönünü  
tespit eder. Motorun o anki hızını 
yakalayarak kontrollü bir şekilde 
sıfıra çeker ve fanın doğru yönde 
çalışmasını sağlar. 

Azaltılmış Bakım Maliyetleri , 
uzatılmış ekipman ömrü ve daha az 
istenmeyen duruşlar 

Damper kontrolü ile yapılan Debi/
Basınç regülasyonu, Motor Hız 
Kontrol cihazı ile yapılan regülasyona  
kıyasla cok daha  yüksek enerji 
sarfiyatına ve mekanik ekipmanda 
aşınmalara  sebep olur 

Basınç/Debi regülasyonunun motor 
hızının değiştirilmesi   ile yapılması 
çok daha mükemmel  bir kontrol 
sağlar. 

Optimize edilmiş enerji tüketimi 
ve mekanik ekipman üzerindeki 
darbelerin minimize edilmesi 

Değişken debi ve basınç 
gereksinimlerine rağmen, motor 
nominal  hızında çalışacağından  
ekipmanların şalt sayıları (Devreye 
Girme-Çıkma sayısı) artacaktır. Bu 
enerjinin gereksiz yere kullanılmasına 
ve darbeli kalkışlardan dolayı 
mekanik ekipmanların yıpranmasına 
sebep oluşturur. 

PID fonksiyonu prosesin gereksinimi 
olan hızı, basıncı istenen set 
değerinde sabit tutabilecek şekilde 
otomatik olarak hesaplar. Motorun 
çalışmasına gerek duyulmayan 
durumlar ayarlanarak Uyku/Uyanma 
fonksiyonu aktif edilir. 

Optimize edilmiş enerji tüketimi ve 
yüksek verim, düşük bakım maliyeti. 
Hızlı ve kolay devreye alma imkanı

Tıkalı-Pislenmiş filtre, aşınmış fan 
kanatları, tam açılmamış damper, 
gibi sebeplere bağlı olarak prosesin 
verimsizliği, kayış kopma veya 
aşınması.  

Yük eğrisi koruma fonksiyonu, 
nominal yük eğrisinden sapmaları 
tespit eder, uyarı verir veya sistem 
emniyeti için motor trip ettirilir. Bu 
sayede daha verimli çalışma sağlanır. 

Optimize edilmiş çalışma, arıza 
önleyici koruyucu tedbirler, enerji 
kaybının ve  istenmeyen duruş 
sürelerinin azaltılması. 

Fanlar
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Verimli ve güvenli!

Sorun Emotron FDU çözümü Kazanç

Yüksek kalkış akımları nedeni ile 
aşırı boyutlandırılmış yolverme 
ekipmanları, güç kablolarının 
gereksiz yere daha büyük kesitte 
kullanılması önemli bir maliyet 
oluştururken, bunun yanında bu 
süreçteki yüksek akımlar  elektriksel 
ekipmanlar üzerinde de ekstra stres 
oluşturur.  

Hız kontrol Cihazı  sayesinde motor 
kalkış akımının azaltılması ile motor 
nominal akımına uygun yolverme 
ekipmanları ve uygun kesitde  kablo 
kesitleri kullanılması mümkün olur.   

Düşük yatırım- enerji maliyeti ve 
uzatılmış ekipman ömrü 

Kompresör vidasına soğutucu 
madde girdiğinde kompresör zarar 
görür.  

Aşırı yüklenme durumu hemen tespit 
edilir ve arızaya sebep olmaması için 
güvenli duruş gerçekleştirilir

Azaltılmış Bakım Maliyetleri , 
uzatılmış ekipman ömrü ve daha az 
istenmeyen duruşlar  

Hava hattındaki aşırı basınç, zaman 
içinde fittings ve boru bağlantı 
noktalarında sızdırmalara  sebep 
olur. Boru hattındaki ekipmanlar  
aşınır ve ayrıca gereksiz  hava 
kullanımına sebep olur.  

Yük eğrisi koruma fonksiyonu, 
nominal yük eğrisinden sapmaları 
tespit eder, uyarı verir veya sistem 
emniyeti için motor trip ettirilir. Bu 
sayede güvenli çalışma sağlanır.

Arıza öncesi  koruyucu tedbirler 
alınmış olunur bu sayede 
ekipmanların ömrü uzatılarak 
istenmeyen duruş zamanları 
azaltılmış olunur. Gereksiz Enerji 
tüketimi ortadan kalkar ve 
istenmeyen duruşlar azalır.  

Kompressörün Yük altında olmadığı 
durumlarda  motorun nominal  
hızında çalışmaya devam etmesi 
gereksiz  yere enerji kaybına, vidanın 
ve mekanik ekipmanların aşınmasına  
yol açar.  

PID fonksiyonu prosesin gereksinimi 
olan hızı, basıncı istenen set 
değerinde sabit tutabilecek şekilde, 
otomatik olarak hesaplar, motorun 
çalışmasına gerek duyulmayan 
durumlar ayarlanarak Uyku/Uyanma 
fonksiyonu aktif edilir.

Optimize edilmiş enerji tüketimi ve 
yüksek verim, düşük bakım maliyeti. 
Hızlı ve kolay devreye alma imkanı

Kompresörün boşta çalışması 
proses verimliliğini ve enerji 
tüketimini olumsuz etkiler 

Yük eğrisi koruma fonksiyonu, nomi-
nal yük eğrisinden sapmaları tespit 
eder, uyarı verir veya sistem emniyeti 
için motor trip ettirilir, bu sayede 
daha verimli çalışma sağlanır.

Optimize edilmiş çalışma, arıza 
önleyici koruyucu tedbirler, enerji 
kaybının ve  istenmeyen duruş 
sürelerinin azaltılması. 

Kompresörler
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Olması gereken kadar hava!

Sorun Emotron FDU çözümü Kazanç

Yüksek kalkış akımları nedeni ile 
aşırı boyutlandırılmış yolverme 
ekipmanları, güç kablolarının 
gereksiz yere daha büyük kesitte 
kullanılması önemli bir maliyet 
oluştururken bunun yanında bu 
süreçteki yüksek akımlar  elektriksel 
ekipmanlar üzerinde de ekstra stres 
oluşturur.    

Hız kontrol Cihazı  sayesinde motor 
kalkış akımının azaltılması ile motor 
nominal akımına uygun yolverme 
ekipmanları ve uygun kesitde  kablo 
kesitleri kullanılması mümkün olur.    

Düşük yatırım- enerji maliyeti ve 
uzatılmış ekipman ömrü 

Proses cevap süresinin uzun olması 
sebebi ile basınç dalgalanmalarını 
dengelemek çok zordur. Gereksiz 
start-stop larla  enerji boşa harcanır 
ve aşırı mekanik stres’ler oluşması 
sebebi ile; prosesin durma riski artar.   

PID fonksiyonu prosesin gereksinimi 
olan hızı, basıncı istenen set 
değerinde sabit tutabilecek şekilde, 
otomatik olarak hesaplar. 

Optimum enerji sarfiyatı ile güvenilir 
çalışma ve sabit işletme proses 
basıncı sağlanmış olur. 

Değişken debi ve basınç 
gereksinimlerine rağmen, motor 
nominal  hızında çalışacağından  
ekipmanların şalt sayıları (Devreye 
Girme-Çıkma sayısı) artacaktır. Bu 
enerjinin gereksiz yere kullanılmasına 
ve darbeli kalkışlardan dolayı 
mekanik ekipmanların yıpranmasına 
sebep oluşturur. 

PID fonksiyonu sürekli olarak 
motorun hızını, basıncı istenen 
set değerinde tutabilecek şekilde 
otomatik olarak ayarlar. Motorun 
çalışmasına gerek duyulmayan 
durumlar ayarlanarak Uyku/Uyanma 
fonksiyonu aktif edilir.

Optimize edilmiş enerji tüketimi ve 
yüksek verim, düşük bakım maliyeti. 
Hızlı ve kolay devreye alma imkanı

Değişken debi ve basınç değerlerine 
rağmen motor aynı hızda çalışır ve bu 
enerji kaybına ve ekipman üzerinde 
aşınmaya sebep olur.  

Yük eğrisi koruma fonksiyonu, 
nominal yük eğrisinden sapmaları 
tespit eder, uyarı verir veya sistem 
emniyeti için motor trip ettirilir. Bu 
sayede daha verimli çalışma sağlanır.

Optimize edilmiş çalışma, arıza 
önleyici koruyucu tedbirler, enerji 
kaybının ve  istenmeyen duruş 
sürelerinin azaltılması. 

Damper arızası, vana’nın tam 
açılmaması ve kayış aşınması 
–kopması gibi istenmeyen durumlar 
proses verimliliğini ve enerji 
tüketimini olumsuz etkiler 

Blower
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Ekonomik ve Esnek Montaj 
Emotron FDU montajı ekonomik ve oldukça esnektir. 
Kompakt yapı ve IP54 koruma sınıfına sahip gövde, 
sürücünün uygulamanın çok yakınına monte edilebilmesini 
sağlar.  Esnek kablo bağlantıları sayesinde ekstra terminal 
ve araçlara gerek kalmaz. 

Kompakt ve IP54 Yapı  
Emotron FDU 2,5–250A aralığındaki cihazlarda, bağımsız, 
kompakt, KEMA tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmış 
IP54 yapı standart özelliktir. IP54 koruma sınıfı FDU’ya; 
toza ve suya karşı, bir elektrik motoru kadar koruma 
sağlamaktadır. Ağır şart ve ortamlarda çalışmaya uygun, 
sağlam çelik gövdeye sahiptir. IP54 yapısı sayesinde 
sürücü uygulamanın olabilecek en yakınına monte edilebilir, 
böylelikle sadece yerden, pano maliyetinden ve uzun 
motor kablolarından tasarruf edilmiş olmakla kalmaz aynı 
zamanda teknik açıdan da EMC, Radyo Enterferans, Motor 
İzolasyon zayıflaması gibi  bir çok dezavanataj da elimine 
edilmiş olur. 
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Esnek kablo bağlantıları:  
Emotron FDU çok sayıdaki kablonun ve geniş kablo tipi 
seçeneklerinin kullanılabileceği esnek bağlantı imkanı 
sunmaktadır. Farklı kesit de çoklu veya aynı kesitteki çiftli 
kabloların bağlantılarını kolayca yapabilirsiniz. 

Kasanın altındaki plaka çıkarılarak kablo terminallerine kolayca 
erişilebilinir. 

Kompakt  yüksek güçlü üniteler   
300-1500A aralığında ise; Emotron’un dizayn ettiği ve 
KEMA tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmış 
IP54 kompakt pano çözümü mevcuttur. Muadilleri ile 
karşılaştırıldığında çok daha küçük boyutlara sahiptir. 
Bu FDU’ nun muadillerine göre çok daha kolay ve uygun 
maliyetli montajı anlamına gelir. 
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Fonksiyonelliği artıran zengin “Opsiyonlar” 
Emotron FDU prosesdeki veya tesisdeki diğer kontrol 
cihazları ile haberleşebilmek  için oldukça geniş “Fieldbus” 
haberleşme opsiyonlarına sahiptir. 

Kompakt opsiyon kartları kolayca monte edilebilir ve 
değişik opsiyon kartlarının kombinasyonları mümkündür. 
Örn: Fieldbus haberleşme, motor koruma ve paralel 
pompa kontrol 

Daha çok opsiyon    
Kompakt opsiyon kartları, esneklik ve ekonomi sağlar. 
Kolayca monte edilir  ve 4’ e kadar opsiyon kartı birlikte 
kullanılabilir. (I/O, fieldbus, motor koruma). Aynı anda en 
fazla 3 I/O kartı kullanımına izin verilir.  

Çeşitli haberleşme opsiyonları 
Tüm Emotron ürünleri gibi FDU'da da oldukça geniş 
haberleşme seçenekleri  mevcuttur. 
• Fieldbus
 - Profibus
 - DeviceNet
 - Ethernet 
• Seri Haberleşme 
 - RS232
 - RS485
 - Modbus
• Analog ve Dijital çıkışlar 

Bir çok proses değeri ve sistem parametreleri haberleşme 
üzerinden paylaşılabilir. (akım,gerilim, güç faktörü, şaft 
gücü, enerji tüketimi, çalışma zamanı vs) 
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Verimli motor koruma  
Dahili akıllı sıcaklık kontrol algoritması, geliştirilmiş motor 
koruması sunar, Böylelikle  sürekli rejimde sabit motor 
sıcaklığı elde edilir, sargıların ömrü ve motor izolasyonu 
uzar. Bir PTC veya üçe kadar PT100 sensörü motor sıcaklık 
kontrolü ve sıcaklık geri beslemesi için kullanılabilir. 2 
PT100 motor koruma amaçlı, 1 PT100 ise proses geri 
besleme değeri ölçümü amaçlı kullanılabilir.

Yüksek hassasiyet için enkoder  
Daha hassas kontrol gerektiren dozlama gibi pompa 
uygulamaları için enkoder bağlantısı mümkündür. 

Kontaktörsüz güvenli duruş 
Güvenli duruş opsiyon kartı mekanik bakım gibi 
durumlarda beklenmedik startları engellemek için 
kullanılır. (EN954-1 Kategori 3) Kontaktör kullanılmadığı 
için, motor kablosunda ekleme yapılmamış ve böylelikle  
EMC performansı arttırılmış olur.  

Su soğutmalı FDU'lar enerji tasarrufu sağlar  
90A’ den itibaren FDU’lar su soğutmalı olarak temin 
edilebilir. Havalandırma boşlukları ve aralıklarına gerek 
olmadığı için boyutlar daha küçülür. 300A ve üzeri güç 
aralıklarında koruma sınıfı IP54'den daha yüksek pano 
çözümleri de mevcuttur. 

Arttırılmış EMC  
FDU’da dahili IEC91800-3,  2.çevre EMC filtre standart bir 
özelliktir. 1. Çevre EMC filtre ise opsiyon olarak mevcuttur. 
EMC filtre dahili olduğu için koruma sınıfı etkilenmez.  

Azaltılmış Harmonikler ( THD)  
FDU‘nun tüm güç aralığında giriş güç devresinde “Giriş 
Şok Bobini (DCR)” standart olarak bulunmaktadır. Bu giriş 
akımlarının önemli ölçüde düşmesine buna paralel olarak 
kablo ve koruma amaçlı sigorta gibi ekipmanların daha 
küçük boyutlandırılabilmesine imkan vermekle kalmaz 
aynı zamanda THD değerinin de önemli ölçüde düşmesine 
ve güç kondansatörlerinin ömrünün uzamasına imkan 
verir. 
300 A’in üzerindeki FDU’lar, birden fazla ünitenin paralel 
bağlanması ile elde edilir. Bu konfigürasyon sayesinde 
standart 6 Puls sürücüler ile 12 Puls bir sürücü elde 
edilmiş olur. 12 pulse sürücüler, THD I'nın düşük istendiği 
uygulamalarda ekonomik anlamda en uygun çözümlerden 
birisidir. Bu sürücüler sayesinde; trafo ve iletkenler gibi 
komponentlerin kayıpları azalır ve bu komponentlerin 
aşırı boyutlandırılmasına gerek olmaz. 

Enerji yokken kontrol kartlarının beslenmesi  
Harici 24V AC/DC bağlantı seçeneği sayesinde, 3 faz 
besleme yokken bile kontrol devrelerinin enerjilendirilmesi 
sağlanır. Haberleşmenin enerji kesildiğinde bile aktif 
kalması gereken kritik uygulamalar da avantaj sağlar. 

Kompakt opsiyon kartları kolayca monte edilebilir ve size 
farklı opsiyon kartlarını kolaylıkla birlikte kullanma imkanı 
verir.
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Basitleştirilmiş bakım
Basitleştirilmiş bakım, istenmeyen duruş sayısını azaltır. 
Erişimi kolaylaştırılmış, daha az kritik parça güvenilirliği 
arttırır. Alarmların oldukça detaylandırılmış açıklamalarla 
kullanıcılara sunuluyor olması, proses ve ekipman 
problemlerini kolayca çözmeye yarayan önleyici eylemler 
arasındadır.  

Basitleştirilmiş sorun giderme için detaylı alarm 
kodları  
Kolay alarm tespiti ve detaylı kodlar, güvenilir çalışma 
ve basitleştirilmiş sorun giderme sağlar.  Hata oluştuğu 
anda, I/O’ların o andaki durumlarını ve proses-şebeke 
değerlerini detaylı olarak gösteren bir durum raporu 
üretilir. Uzun-Gereksiz duruşlar olmadan hızlı bir şekilde 
problemi çözecek kararlar bu sayede daha kolay alınır. 

Fan kontrolü ömrü uzatır
FDU Soğutma fanları hız kontrollü fanlardır. Cihaz 
sıcaklığını sabit tutacak şekilde fan hızı ayarlandığı için 
ömürleri uzatılmış olur. (ON/OFF) Fanlar motor hız kontrol 
cihazındaki periyodik olarak değiştirilmesi gereken tek 
komponentlerdir.  

Kolay erişim için çekilebilir modüller  
300-500A aralığındaki güç modülleri (PPT) kolay erişim 
için çekilerek dışarı çıkarılabilir. Bu bakım ve servis 
faaliyetlerini kolaylaştırır.  



Tüm seriler 

Teknik Bilgiler

Emotron FDU2.0 motor hız kontrol cihazları  

Nominal güç : 0,75-1500 kW
Besleme gerilimi : 380-690 V 3 AC
Nominal akım : 2.5 - 1500 A
Koruma sınıfı : IP54

Daha fazla bilgi için bize ulaşınız.
www.kontekotomasyon.com.tr
kontek@kontekotomasyon.com.tr
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1 Emotron AB 01-3825-01r4

Emotron FDU 2.0 Motor Hız Kontrol Cihazı
Elektriksel özellikler

* Available during limited time and as long as allowed by drive temperature.

Tablo 1  400 V da tipik motor gücü

Model Max. çıkış 
akımı [A]*

Normal şart 
(120%, 1 min every 10 min)

Ağır şart
(150%, 1 min every 10 min)

Kasa boyutu
Güç @400V 

[kW]
Nominal akım 

[A]
Güç @400V 

[kW]
Nominal akım

[A]

FDU40-003 3.0 0.75 2.5 0.55 2

X1

FDU40-004 4.8 1.5 4 1.1 3.2

FDU40-006 7.2 2.2 6 1.5 4.8

FDU40-008 9.0 3 7.5 2.2 6

FDU40-010 11.4 4 9.5 3 7.6

FDU40-013 15.6 5.5 13 4 10.4

FDU48-019 22 7.5 18 5.5 14.4

C

FDU48-026 31 11 26 7.5 21

FDU48-031 37 15 31 11 25

FDU48-037 44 18.5 37 15 29.6

FDU48-046 55 22 46 18.5 37

FDU40-060 73 30 61 22 49
X2

FDU40-073 89 37 74 30 59

FDU48-090 108 45 90 37 72

E
FDU48-109 131 55 109 45 87

FDU48-146 175 75 146 55 117

FDU48-175 210 90 175 75 140

FDU48-210 252 110 210 90 168
F

FDU48-250 300 132 250 110 200

FDU48-300 360 160 300 132 240
G

FDU48-375 450 200 375 160 300

FDU48-430 516 220 430 200 344
H

FDU48-500 600 250 500 220 400

FDU48-600 720 315 600 250 480

IFDU48-650 780 355 650 315 520

FDU48-750 900 400 750 355 600

FDU48-860 1032 450 860 400 688
J

FDU48-1000 1200 500 1000 450 800

FDU48-1200 1440 630 1200 500 960
K

FDU48-1500 1800 800 1500 630 1200

Genel Elektriksel Özellikler

Tablo 6

5 Emotron AB 01-3825-01r4

Genel

Şebeke gerilimi: FDU40
FDU48
FDU50/52
FDU69

Şebeke frekansı
Giriş güç faktörü:
Çıkış gerilimi:
Çıkış frekansı:
Çıkış anahtarlama frekansı:
Nominal yükteki verim:

380-415V +10%/-15% 
380-480V +10%/-15% 
460-525V +10%/-15% 
500-690V +10%/-15% 
45 to 65 Hz
0.95
0–Şebeke besleme gerilimi:
0–400 Hz
3 kHz
97%  003 - 013 modelleri için
98%  019 - 046 modelleri için
97.5%  060 - 073 modelleri için
98%  090 - 1500 modelleri için

Çıkış sinyali girişleri:
Analog (diferensiyel)

Analog Gerilim/Akım:
Max. giriş gerilimi:
Giriş empedansı:

Çözünürlük:
Donanım hassasiyeti:
Non-linearity

0-±10 V/0-20 mA yazılım üzerinden ayarlanır
+30 V
20 k (gerilim)
250  (akım)
10 bits
0.5% tip + 1 ½ LSB fsd
1½ LSB

Dijital:

Giriş gerilimi:
Max. giriş gerilimi:
Giriş empedansı:
Sinyal gecikmesi:

Yüksek>7 VDC Düşük<4 VDC
+30 VDC
<3.3 VDC: 4.7 k 3.3 VDC: 3.6 k
8 ms

Çıkış voltajı/akımı:
Max. çıkış voltajı:
Kısadevre akımı        ():
Çıkış empedansı:
Çözünürlük:
Akım için maksimum yük empedansı
Donanım hassasiyeti:
Offset:
Non-linearity:

0-10 V/0-20 mA swiç üzerinden
+15 V @5 mA cont.
+15 mA (gerilim) +140 mA (akım)
10  (gerilim)
10 bit
500 
1.9% tip fsd (gerilim), 2.4% type fsd (akım)
3 LSB
2 LSB

Dijital

Çıkış voltajı:

Kısadevre akımı      ():

High>20 VDC @50 mA, >23 VDC open
Low<1 VDC @50 mA
100 mA max ( +24 VDC ile)

Röleler

V 052/A 2Kontaklar ˜/AC1 or 2 A/42 VDC

Referanslar

+10VDC
-10VDC
+24VDC

+10 VDC @10 mA Kısadevre akımı +30 mA max
-10 VDC @10 mA
+24 VDC Kısadevre akımı +100 mA max (Dijital çıkışlar ile)

Kontrol sinyali çıkışları:
Analog 

her 10 dakikada 1 dk.) her 10 dakikada 1 dk.)

* Sürücü sıcaklığının izin verdiği süre boyunca.

(diferansiyel)

Linearite hatası

Linearite hatası
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Emotron FDU 2.0 Motor Hız Kontrol Cihazı
Elektriksel özellikler

* Available during limited time and as long as allowed by drive temperature.

Tablo 1  400 V da tipik motor gücü

Model Max. çıkış 
akımı [A]*

Normal şart 
(120%, 1 min every 10 min)

Ağır şart
(150%, 1 min every 10 min)

Kasa boyutu
Güç @400V 

[kW]
Nominal akım 

[A]
Güç @400V 

[kW]
Nominal akım

[A]

FDU40-003 3.0 0.75 2.5 0.55 2

X1

FDU40-004 4.8 1.5 4 1.1 3.2

FDU40-006 7.2 2.2 6 1.5 4.8

FDU40-008 9.0 3 7.5 2.2 6

FDU40-010 11.4 4 9.5 3 7.6

FDU40-013 15.6 5.5 13 4 10.4

FDU48-019 22 7.5 18 5.5 14.4

C

FDU48-026 31 11 26 7.5 21

FDU48-031 37 15 31 11 25

FDU48-037 44 18.5 37 15 29.6

FDU48-046 55 22 46 18.5 37

FDU40-060 73 30 61 22 49
X2

FDU40-073 89 37 74 30 59

FDU48-090 108 45 90 37 72

E
FDU48-109 131 55 109 45 87

FDU48-146 175 75 146 55 117

FDU48-175 210 90 175 75 140

FDU48-210 252 110 210 90 168
F

FDU48-250 300 132 250 110 200

FDU48-300 360 160 300 132 240
G

FDU48-375 450 200 375 160 300

FDU48-430 516 220 430 200 344
H

FDU48-500 600 250 500 220 400

FDU48-600 720 315 600 250 480

IFDU48-650 780 355 650 315 520

FDU48-750 900 400 750 355 600

FDU48-860 1032 450 860 400 688
J

FDU48-1000 1200 500 1000 450 800

FDU48-1200 1440 630 1200 500 960
K

FDU48-1500 1800 800 1500 630 1200

Genel Elektriksel Özellikler

Tablo 6

5 Emotron AB 01-3825-01r4

Genel

Şebeke gerilimi: FDU40
FDU48
FDU50/52
FDU69

Şebeke frekansı
Giriş güç faktörü:
Çıkış gerilimi:
Çıkış frekansı:
Çıkış anahtarlama frekansı:
Nominal yükteki verim:

380-415V +10%/-15% 
380-480V +10%/-15% 
460-525V +10%/-15% 
500-690V +10%/-15% 
45 to 65 Hz
0.95
0–Şebeke besleme gerilimi:
0–400 Hz
3 kHz
97%  003 - 013 modelleri için
98%  019 - 046 modelleri için
97.5%  060 - 073 modelleri için
98%  090 - 1500 modelleri için

Çıkış sinyali girişleri:
Analog (diferensiyel)

Analog Gerilim/Akım:
Max. giriş gerilimi:
Giriş empedansı:

Çözünürlük:
Donanım hassasiyeti:
Non-linearity

0-±10 V/0-20 mA yazılım üzerinden ayarlanır
+30 V
20 k (gerilim)
250  (akım)
10 bits
0.5% tip + 1 ½ LSB fsd
1½ LSB

Dijital:

Giriş gerilimi:
Max. giriş gerilimi:
Giriş empedansı:
Sinyal gecikmesi:

Yüksek>7 VDC Düşük<4 VDC
+30 VDC
<3.3 VDC: 4.7 k 3.3 VDC: 3.6 k
8 ms

Çıkış voltajı/akımı:
Max. çıkış voltajı:
Kısadevre akımı        ():
Çıkış empedansı:
Çözünürlük:
Akım için maksimum yük empedansı
Donanım hassasiyeti:
Offset:
Non-linearity:

0-10 V/0-20 mA swiç üzerinden
+15 V @5 mA cont.
+15 mA (gerilim) +140 mA (akım)
10  (gerilim)
10 bit
500 
1.9% tip fsd (gerilim), 2.4% type fsd (akım)
3 LSB
2 LSB

Dijital

Çıkış voltajı:

Kısadevre akımı      ():

High>20 VDC @50 mA, >23 VDC open
Low<1 VDC @50 mA
100 mA max ( +24 VDC ile)

Röleler

V 052/A 2Kontaklar ˜/AC1 or 2 A/42 VDC

Referanslar

+10VDC
-10VDC
+24VDC

+10 VDC @10 mA Kısadevre akımı +30 mA max
-10 VDC @10 mA
+24 VDC Kısadevre akımı +100 mA max (Dijital çıkışlar ile)

Kontrol sinyali çıkışları:
Analog 

her 10 dakikada 1 dk.) her 10 dakikada 1 dk.)

* Sürücü sıcaklığının izin verdiği süre boyunca.

(diferansiyel)

Linearite hatası

Linearite hatası
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Daha yüksek sıcaklıklarda çalışma
Genellikle çoğu mototr hız kontrol cihazları max. 40°C ortam
sıcaklığında çalışacak şekilde tasarlanır. Fakat birçok model için
küçük kayıplarla daha yüksek sıcaklıklarda çalışmak mümkündür.
Tablo 7 daha yüksek ortam sıcaklıklarında çalışma için kayıpları
göstermektedir.

Örnek:
Bu örnekte aşağıdaki datalara sahip bir motorumuz var ve 
45°C ortam sıcaklığında çalıştırmak istiyoruz:

Gerilime 400 V
Akım             68 A
Güç    r 37 kW

Motor hız kontrol cihazı seçimi
Ortam sıcaklığı maks. ortam sıcaklığından +5 °C yüksektir. 
Aşağıdaki hesaplama motor hız kontrol cihazı modelini
belirlemek için yapılır.

Performans kaybı 2.5%/°C. 

Kayıp: 5 X 2.5% = 12.5%

Model için hesaplama FDU40-073
73 A - (12.5% X 73) = 63.875A; bu yeterli değildir.

Model için hesaplama FDU48-090
90 A - (12.5% X 90) = 78.75 A

Bu örnek için FDU48-090 seçiliyor.

Daha yüksek anahtarlama frekanslarında
çalışma
Tablo 8 motor hız kontrol cihazları için anahtarlama frekanslarını 
gösterir. Anahtarlama frekansını arttırarak motor sesini 
azaltabilirsiniz.

Tablo 7 400–690 V için ortam sıcaklığı ve kayıplar

Model 
45P02PI

Max sıcaklık Kayıp: mümkün Max sıcaklık Kayıp: mümkün

FDU40-003 - FDU40-013 50°C hayır 45°C hayır

C°01+ xam ot C°/%5.2evet,- C°04––640-**UDF - 910-**UDF

FDU**-060 - FDU40-073 40°C evet, -2.5%/°C - maks +10°C 35°C evet, -2.5%/°C to max +10°C

C°5+ xam ot C°/%5.2-C°04––0051-**UDF - 09-**UDF

Tablo 8 Anahtarlama frekansı

Modeller
400 - 690 V

Standart 
Anahtarlama

frekansı
Frekans
aralığı

FDU40-003 - FDU40-013 3 kHz 1.5–6 kHz

FDU**-019 - FDU**-046 3 kHz 1.5–6 kHz

FDU**-060 - FDU40-073 3 kHz 1.5–6 kHz

FDU**-90 - FDU**-1500 3 kHz 1.5–6 kHz
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Boyutlar ve Ağırlıklar
Aşağıdaki tablo boyut ve ağırlıkları gösterir. 300 - 1500 A 
aralığında 2, 3, 4, 5 veya 6 paralel modül standart pano
içine yerleştirilir.

Çevresel şartlar  

Tablo 9 Mekanik özellikler, FDU40, FDU48, FDU50, FDU52

Model Kasa
boyutu

Boyutlar. H x W x D [mm]
IP20

Boyutlar. H x W x D [mm] 
IP54

Ağırlık IP20 
[kg]

Ağırlık IP54 
[kg]

003 - 013 X1 350(400)x 220 x 150 350(400)x 220 x 150 10 10

42–292 x 871 x )215(044–C640 - 910

060 - 073 X2 530(590) x 220 x 270 530(590) x 220 x 270 26 26

65–413 x 582 x 059–E901 - 09

146 - 175 E – 950 x 285 x 314 – 60

47–413 x 543 x 059–F052 - 012

300 - 375 G 1036 x 500 x 390 2320 x 600 x 500 140 270

430  -  500 H 1036 x 500 x 450 2320 x 600 x 600 170 305

600 - 750 I 1036 x 730 x 450 2320 x 1000 x 600 248 440

860  -  1000 J 1036 x 1100 x 450 2320 x 1200 x 600 340 580

1200 - 1500 K 1036 x 1560 x 450 2320 x 2000 x 600 496 860

Tablo 10 Mekanik özellikler, FDU69

Model Boyutlar. H x W x D [mm]
IP20

Boyutlar. H x W x D [mm] 
IP54

Ağırlık IP20 
[kg]

Ağırlık IP54 
[kg]

90 to 175 F69 – 1090 x 345 x 314 – 77

210 to 375 H69 1176 x 500 x 450 2320 x 600 x 600 176 311

430 to 500 I69 1176 x 730 x 450 2320 x 1000 x 600 257 449

600 to 650 J69 1176 x 1100 x 450 2320 x 1200 x 600 352 592

750 to 1000 K69 1176 x 1560 x 450 2320 x 2000 x 600 514 878

Tablo 11 Çalışma

çalışma lamroNParametre

Nominal ortam sıcaklığı 0C–40C tabloya bakınız, farklı koşullar içinTablo 7 ye bakınız

Atmosferik basınç           86–106 kPa

Bağıl nem, yoğunlaşmayan 0–90%

Kirlilik, 
IEC 60721-3-3’e göre

Elektriksel iletken atık izni yoktur. Soğutma korozif malzemeleri yaymadan olmalıdır.
Kimyasal gazlar 3C2 sınıfı katı parçalar. 3S2 sınıfı

Titreşim
IEC 600068-2-6’ya göre sinüzoidal titreşimler,
•10<f<57 Hz, 0.075 mm
•57<f<150 Hz, 1g

2000 m’ye kadar çıkışta kayıp olacak şekildeYükseklik

Tablo 12 Depolama

Depolama şartlarıParametre

Sıcaklık -20 to +60 °C

Atmosferik basınç           86–106 kPa

Bağıl nem, yoğunlaşmayan 0– 90%

Kasa
boyutu
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Çizimler

Şek. 1 FDU40: Model 003 - 013 (X1)

Şek. 2 FDU48/52: Model 019 to 046 (C)

Şek. 3 FDU40/50: Model 060 - 073 (X2)

25
35

0

40
0

220

210

15
4,5

292,1

36
,4

43
9,2 51

2

172
178

27
4,5

30
53

0

59
0

210

220
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Çizimler
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Şek. 3 FDU40/50: Model 060 - 073 (X2)

25
35

0

40
0

220
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4,5

292,1

36
,4

43
9,2 51

2

172
178

27
4,5

30
53

0

59
0

210

220
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Şek. 4 FDU48: Model 090 - 175 (E)

Şek. 5 FDU48: Model 210 - 250 (F)
FDU69: Model 090-175 (F69)

284,5
275

30
92

2,5
0

314

335
344,5

30

314

4
8

: 9
2

2
,5

6
9

: 1
0

6
2

,5



24
11 Emotron AB 01-3825-01r4

Şek. 8 FDU48: Model 860 - 1000 (J)
FDU69: Model 600 - 650 (J69)

600

600

2320

1200

1100
100

depth 450
48

: 1
03

6
69

: 1
17

6

IP20

IP54
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Şek. 8 FDU48: Model 860 - 1000 (J)
FDU69: Model 600 - 650 (J69)

600

600

2320

1200

1100
100

depth 450

48
: 1

03
6

69
: 1

17
6

IP20

IP54
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Şek. 9 FDU48: Model 1200 - 1500 (K)
FDU69: Model 750 - 1000 (K69)

600

2320

2000

600

depth 450

100
1560

48
: 1

03
6

69
: 1

17
6

IP20

IP54



26
13 Emotron AB 01-3825-01r4

Sigorta, kablo kesitleri ve rakorları
gL/gG tip IEC 269’u sağlayan veya benzer karakteristiklerde 
şebeke sigortaları kullanılır. Rakorları takmadan önce sistemi
kontrol edin.

Max. Sigorta = maksimum sigorta değeri motor hız kontrol 
cihazını korur ve garantinin sürmesini sağlar.

NOT: Sigorta ve kablo kesitlerinin boyutları uygulamaya
bağlıdır ve lokal düzenlemelere göre belirlenmelidir.

NOT: Güç terminallerinin boyutları 300 - 1500 modellerde 
müşterinin istediği özelliklere göre değişebilir.

Tablo 13 Sigorta, kablo kesiti ve rakorlar

Model 
Nominal 

giriş akımı
[A]

Maksimum 
sigorta değeri

[A]

Maksimum kablo kesiti
konnektörü  

[mm2]
Rakor [mm]

Şebeke ve mototr       Şebeke Motor 

FDU40-003
FDU40-004
FDU40-006
FDU40-008
FDU40-010
FDU40-013

2
3
5
6
8
11

6
6

10
10
16
16

6 M20 (7–13) M20 (8.5–13)

FDU**-019
FDU**-026
FDU**-031
FDU**-037
FDU**-046

16
22
26
31
38

20
25
35
35
50

2.5-16
M32 (15-21) M32 (13 - 18)

M40 (19-28) M40 (18 - 25)

FDU**-060
FDU40-073

51
64

63
80

25
M40 (19 - 28) M40 (27 - 34)

50

FDU**-090 
FDU**-109
FDU**-146
FDU**-175

78
94
126
152

100
100
160
160

16–95
FDU48: Ø30–45 cable entry
FDU69: Ø27–66 cable entry

35–150

FDU**-210
FDU**-250

182
216

200
250

FDU48: 35–240
FDU69: 35–150 FDU48: Ø27–66 cable entry

FDU**-300
FDU**-375

260
324

300
355

FDU48: (2x) 35–240
FDU69: (2x) 35–150 --

FDU**-430
FDU**-500

372
432

400
500

FDU48: (2x) 35–240
FDU69: (3x) 35–150 - -

FDU**-600
FDU**-650

520
562

630
630

FDU48: (3x) 35–240
FDU69: (4x) 35–150 --

FDU**-750 648 710 FDU48: (3x) 35–240
FDU69: (6x) 35–150

FDU**-860
FDU**-900
FDU**-1000

744
795
864

800
900

1000

FDU48: (4x) 35–240
FDU69: (6x) 35–150 --

FDU**-1200
FDU**-1500

1037
1296

1250
1500 FDU48: (6x) 35–240 - -

ks.

kablo girişi
kablo girişi

kablo girişi
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FDU69: (3x) 35–150 - -

FDU**-600
FDU**-650

520
562

630
630

FDU48: (3x) 35–240
FDU69: (4x) 35–150 --

FDU**-750 648 710 FDU48: (3x) 35–240
FDU69: (6x) 35–150

FDU**-860
FDU**-900
FDU**-1000

744
795
864

800
900

1000

FDU48: (4x) 35–240
FDU69: (6x) 35–150 --

FDU**-1200
FDU**-1500

1037
1296

1250
1500 FDU48: (6x) 35–240 - -
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Kontrol sinyalleri

Tablo 14

Tip:inyal:SFonksiyon (Varsayılan):Adı:1X lanimreT

1 +10 V +10 VDC Besleme gerilimi +10 VDC, max 10 mA çıkış

2 AnIn1 Frekans referansı 0 -10 VDC or 0/4–20 mA
bipolar: -10 - +10 VDC or -20 - +20 mA analog giriş

3 AnIn2 Off 0 -10 VDC or 0/4–20 mA
bipolar: -10 - +10 VDC or -20 - +20 mA analog giriş

4 AnIn3 Off 0 -10 VDC or 0/4–20 mA
bipolar: -10 - +10 VDC or -20 - +20 mA analog giriş

5 AnIn4 Off 0 -10 VDC or 0/4–20 mA
bipolar: -10 - +10 VDC or -20 - +20 mA analog giriş

6 -10 V -10VDC Besleme gerilimi   -10 VDC, max 10 mA çıkış

7 Ortak

Ortak

Sinyal toprağı

Sinyal toprağı

0V çıkış

CDV 42/8-0LnuR1 nIgiD8

9 DigIn 2 RunR 0-8/24 VDC dijital giriş

CDV 42/8-0ffO3 nIgiD01

11 +24 V +24VDC Besleme gerilimi +24 VDC, 100 mA, see note çıkış

çıkışV 021

13 AnOut 1 Min hız - max hız 0 ±10 VDC   or 0/4– +20 mA analog çıkış

14 AnOut 2 0 - max tork    0 ±10 VDC   or 0/4– +20 mA analog çıkış

15 0 V çıkış

CDV 42/8-0ffO4 nIgiD61

17 DigIn 5 Off 0-8/24 VDC

CDV 42/8-0ffO6 nIgiD81

19 DigIn 7 Off 0-8/24 VDC

 latigidAm 001 ,CDV 421 tuOgiD02

21 DigOut 2 Fren

Hazır

24 VDC, 100 mA digital çıkış

digital çıkışCDV 42/8-0TESER8 nIgiD22

Terminal X2

31 N/C 1 Röle 1 çıkış
Hata, VSD arıza durumunda ise
aktiftir
Röle aktif iken N/K açıktır
(tüm röleler için)
Geçerli röle aktif iken N/A kapalıdır
(tüm röleler için)

potansiyelden bağımsız değişiklik
2 A/250 VAC/AC1 röle çıkışı

32 COM 1

33 N/O 1

41 N/C 2
Röle 2 çıkış
Hazır, VSD starta hazır ise
aktiftir

potansiyelden bağımsız değişiklik
2 A/250 VAC/AC1 röle çıkışı42 COM 2

43 N/O 2

Terminal X3

51 COM 3 Röle 3 çıkışı
kapalı

potansiyelden bağımsız değişiklik
2 A/250 VAC/AC1 röle çıkışı

52 N/O 3

dijital giriş

dijital giriş

dijital giriş

dijital giriş

dijital giriş

dijital giriş

çıkış

Ortak Sinyal toprağı

maks 10 mA

maks 10 mA

Toprak

Toprak

Toprak

maks tork

    -

    -

    -
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START

KORUMA

KONTROL

STOPMAKİNANIZ
PROSESİNİZ

İhtiyaçlarınıza uygun özel sürücüler

Emotron ürün ailesi elektrik motorları tarafından tahrik edilen makine ve dolayısı ile proseslerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik çözümler sunar. Uygulamanız için en uygun çözümü her zaman bulabileceğiniz  iddasındayız! 

Motorunuzu-Yükünüzü “Düşük - Aşırı ve 
Değişken” yüklerden korumak istediğinizde 
“Emotron Güç Şaft Monitörü” 

• Koruma

• Start
   Koruma
   Stop

• Start
   Koruma
   Kontrol
   Stop

Yumuşak kalkış ve duruş  
yapmak, düşük ve aşırı yüklerden 
uygulamanızı korumak  İstediğinizde 
“Emotron Yumuşak Yol Vericiler”   

Start, Stop ve Hız-Proses kontrolü 
edilecekse ( akış, basınç, hız tork vs ), 
düşük ve aşırı yüklerden uygulamayı 
korumak istediğinizde “Emotron 
Motor Hız Kontrol Cihazları” 

Uygulama örnekleri
Emotron pompa, fan, blower ve 
kompresör uygulamalarında 30 yıllık 
deneyimi ve ürün yelpazesi ile siz 
müşterilerimize uygun maliyetli özel 
çözümler sunar. 
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Notlar:





Özel Uygulama 
Sürücüsü 

Emotron, elektrik motorları tarafından sürülen makinelerin kalkış, koruma, kontrol 
ve durdurma işlemleri çözümlerine  yoğunlaşmıştır.

Bizim gayemiz müşterilerimize ve onların müşterilerine hedeflerine ulaşmalarına 
yardım edecek biçimde Emotron ile karşılıklı kazanca dayanan bir ilişki ile somut 
faydalar sağlamaktır. Karşılıklı kazanca dayanan bu ilişki; Emotron’un içinde 
bulunan bütün katılımcıları kapsar.

Biz 30 yıldır dikkatle seçtiğimiz uygulamalarla ürün portfolyomuzu geliştiriyoruz.
Bunun sonucunda kendi alanlarımızda uzman birimler geliştirebildik, bu 
sayede müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını karşılayacabilecek optimum çözümler 
üretebiliyoruz.

Emotron üretim ve geliştirme kaynakları Helsingborg(İsveç) ve Bladel(Hollanda)’da 
olan İsveç tabanlı bir firmadır. Satış ve servis kuruluşlarımız İsveç, Beneleux ve 
Almanya’da; Ofislerimiz Çin ve Latin Amerika’da olmakla birlikte global distribütör 
ve servis ağımız her türlü servis ve tedarik imkanı sunar. 


