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Vervolg Digitax HD

Flexibel uit te breiden functionaliteit door toepassing 

van optiemodules:

• Extra I/O, feedback, PLC/motion en veldbussen 

• Breedte inclusief optiemodules: 62 mm

Standaard EtherCAT onboard (M753) 

COMMANDER C 

Zesde generatie Commander regelaar.

Control Techniques, onderdeel van de Nidec groep, 

kondigt de terugkeer aan van haar Commander 

familie van frequentieregelaars. De Commander serie 

omvat twee typen open loop frequentieregelaars. De 

Commander C200 is geschikt voor een breed scala aan 

standaard toepassingen:

• Flexibele integratie door middel van vele  

   beschikbare veldbussen 

• Logicablokken, PID, Motorpot 

• Thermistor ingang 

• PLC onboard (CoDeSys) 

• SD kaart optie voor het opslaan en kopiëren van  

   parameters en/of PLC programma’s 

• 24 V backup optie 

• RS485 / Modbus RTU optie

De Commander C300 heeft dezelfde kenmerken en 

functionaliteiten als de C200, en heeft bovendien een 

dubbele Safe Torque Off (STO) ingang voor standaard 

veiligheidstoepassingen.

DIGITAX HD 

Nieuwe generatie geavanceerde servoregelaar.

De Digitax HD is een zeer compacte servoregelaar, 

geoptimaliseerd voor hoogdynamische pulse duty 

toepassingen in combinatie met de Unimotor HD.

Koploper in compactheid  

• 3 verschillende frames tot 48 A piekstroom, alle  

   frames 40 mm breed (zonder SI-opties) 

• Slechts 200 mm kastdiepte nodig 

• 25 servoregelaars tot 16A passen in een  

   besturingskast van 1 meter breed

Gepattenteerde Ultraflow™ technologie 

• Aanpasbare warmtehuishouding met gereguleerde  

   warmte uitstoot biedt de mogelijkheid tot  

   compactere montage 

• Intelligente fanbesturing minimaliseert  

   akoestiek en optimaliseert ventilator 

   levensduur 

• Gecontroleerde interne luchtstroom  

   beschermt de elektronica van de regelaar 

• Snelle, zorgeloze installatie met slechts een 

   32 mm ponsgat

Innovatieve uitwerking 

• Single cable concept met motor en encoder in één 

• Ook voor open loop AC inductiemotoren en Active  

   Front End 

• Van standalone regelaar tot een modulair gekoppeld  

   DC-Bus systeem

Maximale prestaties 

• 300% piekstroom 

• Zeer hoge koppeldichtheid met Unimotor HD 

• 62.5 μs stroomregeling inclusief ‘dead beat’ control 

• 250 μs positie- en snelheidsregeling 

• Notch-filters onderdrukken mechanische resonantie
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COMMANDER ID300

Een op de motor geïntegreerde frequentieregelaar.

Leroy-Somer, onderdeel van de Nidec groep, 

introduceert een nieuwe geïntegreerde IP55 frequentie-

regelaar voor de aansturing van Leroy-Somer IMfinity® 

inductiemotoren.

Dit gedecentraliseerde systeem combineert prestaties 

en betrouwbaarheid en biedt toegesneden oplos-

singen voor onder andere proces-, fabricage-  

en intralogistieke toepassingen. Met de over- 

gang naar Industry 4.0 evolueert de pro- 

ductie binnen een steeds complexere  

en veeleisender omgeving. Als ge- 

volg daarvan zijn bedrijven steeds 

meer aangewezen op kwaliteit, 

risico-beheersing, prestaties  

en het naleven van  

normen.

IMFINITY® AC-MOTOR

Hoog rendement IE2-IE3-IE4 inductiemotor. 

Deze motorrange is te gebruiken met een frequentie-

regelaar en is geschikt voor netbedrijf. 

• Vermogensrange: tot 1.500 kW 

• Toerental: 2p, 4p en 6p  

• Beschermingsklasse: IP23, IP55 en IP65 

• Uitvoeringen: aluminium (LSES), gietijzer (FLSES) en  

  drip proof (PLSES)

Configurator

Met de Leroy-Somer configurator kan eenvoudig 

een motor worden geconfigureerd waarbij ook een 

datasheet, de afmetingen, CAD tekeningen en een 

STEP file kunnen worden gegenereerd. Neem contact 

met ons op om hiervoor de link te ontvangen. 


