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Micro-frequentieregelaar instelbaar
via innovatieve app én NFC
Frequentieregelaars zijn er in vele soorten en maten. Vooral bij grotere vermogens kunnen ze flink wat energie 

besparen en worden elektromotoren veel efficiënter aangedreven. Control Techniques, onderdeel van Nidec, 

introduceerde onlangs een micro-frequentieregelaar in het vermogensbereik van 0,18 kW tot 4 kW. Een markt waar 

het bedrijf tot voor kort niet actief was. Bijzonder is dat de nieuwe serie standaard wordt geleverd wordt met een 

innovatieve app en NFC-technologie. 

De Commander S is verkrijgbaar in 3 bouwgroottes met een 

vermogensbereik van 0,18 kW tot 4 kW

D
e Commander S is de oplossing voor 

toepassingen waarbij via plug-and-play een 

elektromotor in toeren geregeld kan worden. 

De frequentieregelaar is eenvoudig te monteren, 

makkelijk in het gebruik, betrouwbaar en 

efficiënt. De Commander S is uitermate geschikt voor eenvoudige 

toepassingen. Om de kosten voor de gebruiker te helpen beperken, 

is een intelligente ventilatorregeling geïmplementeerd. Ook is 

Modbus RTU standaard en is er een geïntegreerd C1 EMC-filter. 

De Commander S is verkrijgbaar in 3 bouwgroottes met een 

vermogensbereik van 0,18 kW tot 4 kW. Deze nieuwe micro fre-

quentieregelaar voldoet aan de vereisten voor energie-efficiëntie 
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volgens de EU Ecodesign regelgeving. De frequentieregelaar heeft 

een robuuste click-on/off DIN-rail-montage. De compacte afme-

ting van Commander S en het feit dat de regelaars tegen elkaar 

aan geïnstalleerd mogen worden, bespaart dure ruimte in de 

schakelkast. De namen van de aansluitklemmen zijn lasergeprint 

op het kunststof. De hoek waarin de klemmen staan, maakt ze 

makkelijk toegankelijk voor schroeven en kabeldoorvoer. 

Nieuwe markt
Bastiaan Streefkerk, directeur Control Techniques Benelux bij 

Nidec Netherlands, is erg enthousiast over het nieuwe product. 

“Met de Commander S begeven we ons in een nieuw markt-

segment. Control Techniques hield zich altijd al bezig met de 

lastige en zwaardere applicaties. De nieuwe compacte regelaar is 

bedoeld voor aandrijvingen waar tot nu toe alleen een motorstar-

ter en een motorbeveiligingsschakelaar aanwezig was. Nu met 

de Commander S kun je tevens de motor regelen. Ook in kleinere 

vermogens is dat zeker aantrekkelijk.”

Qua toepassingsgebieden denkt Streefkerk onder andere 

aan pompen, ventilatoren en transportbanden. “Dat zijn vooral 

toepassingen die niet geregeld worden, maar waar je wel energie 

kunt besparen of die extra comfort geven. Een voorbeeld: als je 

een transportband op een vaste snelheid hebt draaien, kun je 

die snelheid met de Commander S ook regelen. Dat maakt het 

instellen en regelen van die transportband net wat makkelijker, 

dus meer waar voor je geld.” 

Standaard met app-interface
Commander S is de eerste frequentieregelaar die zonder 

extra kosten standaard wordt geleverd met een app-interface. 

De Marshal app, beschikbaar voor zowel Android als iOS, is een 

gebruiksvriendelijke interface waarmee de gebruiker de frequen-

tieregelaar kan inregelen en een diagnose kan stellen. De app 

biedt ook ondersteuning met een aansluitschema en helpfunc-

ties. Marshal maakt gebruik van NFC-technologie. Dankzij deze 

technologie kunnen frequentieregelaars in amper 60 seconden 

worden ingesteld. Parameters in de regelaar zetten, kan zelfs als 

de frequentieregelaar nog in de doos zit; cloning – parameters 

kunnen worden overgezet van de ene regelaar naar de andere; 
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redesign gedaan van de elektronica. Hierdoor kunnen we als een 

van de weinigen onze producten leveren met redelijk normale 

levertijden. De Commander S is exclusief verkrijgbaar via onze 

partners Eriks en PLC Direct-Benelux.”

Streefkerk tot slot: “Belangrijkste eigenschap van de nieuwe 

Commander is de manier van instellen. Die gaat in de markt het 

onderscheid maken. We zijn daarmee de eerste in de aandrijf-

techniekmarkt en ik ben daar enorm over te spreken. Als je een 

applicatie eenmaal hebt, kun je hem ook makkelijk klonen. Als 

de regelaar nog in de doos zit kun je parameters al in de regelaar 

zetten. Je hoeft de regelaar niet aan te sluiten om te program-

meren. Ook andersom, stel een regelaar is defect, kun je daar nog 

steeds je parameters uithalen. Het brengt je net iets meer, het is 

puur geënt op het comfort van de gebruiker.” <

www.nidec-netherlands.nl

De Commander S kan 

ingesteld worden 

via de Marshal app 

en NFC technologie. 

Ook is Modbus RTU 

standaard aanwezig

Bastiaan Streefkerk: “Met de Commander S begeven we ons in een 

nieuw marktsegment”
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diagnose – Marshal zorgt voor realtime diagnose, zelfs als de 

regelaar is uitgeschakeld. 

Streefkerk over de app: “Ik heb er zelf onlangs mee gewerkt 

en dat gaat echt fantastisch. Er zit een wizard in (Fast start) waar-

bij je direct wordt meegenomen in je applicatie via een menu. 

Basiskennis van elektrische aandrijvingen is handig, maar de app 

is heel gebruiksvriendelijk en intuïtief te bedienen. Bijzonder is 

de NFC-technologie. Je raakt de frequentieregelaar niet meer aan. 

Met NFC tik je de regelaar aan met je smartphone en de regelaar 

neemt de info over. Vind men dat nog wennen, dan beschikt de 

Commander S ook nog over knopjes en een display.” 

Robuust
Zoals gezegd biedt de app eenvoudige instelroutines, afge-

stemd op verschillende toepassingen. Er zijn maar vier hoofdin-

stellingen nodig om de motor goed te laten draaien. Er zijn 

instructies die de gebruiker helpen problemen op te lossen en 

de regelaar weer te starten; de gebruiker kan ook gemakkelijk 

bedradingsschema’s en aandrijfconfiguraties in de vorm van een 

PDF-bestand delen via e-mail, WhatsApp of andere berichtenapps.

De Commander S gebruikt de nieuwste generatie componen-

ten en innovatieve fabricagemethoden. De regelaar is robuust en 

gebruikers kunnen vertrouwen op de betrouwbare normen waar 

Control Techniques bekend om staat. Een conform coatingproces 

beschermt de frequentieregelaar tegen vocht, corrosie en stof. 

Om de betrouwbaarheid te versterken, geeft Control Techniques 

gratis 5 jaar garantie. Net als op alle general purpose frequentie-

regelaars van Control Techniques.

Productie geoptimaliseerd
De nieuwe regelaar wordt in Engeland gemaakt. “Er is flink 

geïnvesteerd in de fabriek in Newtown,” legt Streefkerk uit. “We 

hebben de keus gemaakt om in Europa te produceren. Daarom 

zijn de productielijnen verder geoptimaliseerd. Ook heeft engi-

neering in Engeland enkele maanden geleden gekozen voor een 

andere chipfabrikant. In drie maanden tijd is er een compleet 
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