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Informacja prasowa 

Energooszczędne sterowanie procesem 
Proste i szybkie uruchamianie dzięki nowym elektronicznym przetwornicom 

częstotliwości  firmy Bosch Rexroth 

 

Dzięki elektronicznej przetwornicy częstotliwości serii EFC 3600 możliwe jest stworzenie 

oszczędnych rozwiązań dla aplikacji sterowania procesem zorientowanych na 

energooszczędność. 

Sterowanie zmienną prędkości w napędach elektronicznych jest 

głównym czynnikiem przy zwiększaniu oszczędności energii w inżynierii 

maszynowej. Nowa seria napędów o zmiennej częstotliwości EFC 3600 

firmy Bosch Rexroth umożliwia energooszczędne aplikacje w zakresie 

automatyzacji ogólnej, w przetwarzaniu surowców, w pracy pomp, 

wentylatorów i kompresorów, które dotąd były obsługiwane w sposób 

ciągły i nieefektywny.  

Napęd o zmiennej częstotliwości (VFD) serii EFC 3600 to kompletnie nowa 

propozycja firmy Bosch Rexroth, uzupełniająca dotychczasowy portfel 

produktów z zakresu systemów napędowych, zawierający m.in. przetwornice 

Fe i Fv, a także wysoce dynamiczną platformę IndraDrive. EFC 3600 

wspomaga kontrolę procesu poprzez kontrolery ze zintegrowanym 

regulatorem PID, a także poprzez system sterowania sekwencją w ośmiu 
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krokach. Odpowiednia parametryzacja umożliwia energooszczędną pracę 

sprzętu i maszyn przy zachowaniu ich optymalnych osiągów. Dzięki wysokiej 

odporności na krótkotrwałe przeciążenia – do 200 procent – a także dzięki 

wysokiemu początkowemu momentowi obrotowemu do 150 procent, EFC 

3600 może być używane w szerokiej gamie zastosowań o 

najprzeróżniejszych wymaganiach. Dowolnie skalowalna właściwość V/f 

(napięcie/częstotliwość) umożliwia zależną od obciążenia regulację krzywej 

napięcie/częstotliwość, co zapewnia dłuższe życie silnika.  

EFC 3600 można podłączyć do innych zautomatyzowanych topologii poprzez 

opcjonalne interfejsy Modbus lub PROFIBUS, lub poprzez cyfrowe i 

analogowe wejścia i wyjścia. Pierwsze partie serii EFC 3600 będą 

przeznaczone dla mocy od 400W do 4kW. Dzięki zintegrowanym układom 

hamowania i filtrom sieciowym nie są wymagane urządzenia peryferyjne. 

Napędy EFC 3600 są zgodne z dyrektywami Kompatybilności 

elektromagnetycznej EMC do zastosowań przemysłowych.  

Prosta konstrukcja programu i możliwość prostego wprowadzania 

parametrów zapewniają szybkie uruchomienie i rozruch bez potrzeby 

wykorzystania PC. Zunifikowane parametry mają zastosowanie do wszystkich 

przetwornic serii. Poprzez wyjmowalny panel sterowania z funkcją pamięci i 

kopiowania użytkownik może szybko skonfigurować kilka elektronicznych 

przetwornic częstotliwości. Zmniejsza to także czas integracji i przestoju przy 

rozbudowywaniu układu lub wymianie. W takich wypadkach serwisant 

skopiuje parametry z panelu sterowania na nowe urządzenie.  

Kompaktowa konstrukcja, uzupełniona o terminale I/O z możliwością 

podłączenia i ze zoptymalizowanym rozwiązaniem chłodzenia, a także 

instalacja bezszczelinowa rzędowa - umożliwiają oszczędne wykorzystanie 

przestrzeni przy montażu. Dla urządzeń do 0,75kW wentylatory nie są 

wymagane i w związku z tym dostarczane są bez wentylatorów. Urządzenia o 

mocy na poziomie 1,5kW i wyższym wyposażone są we wbudowane 

wentylatory, umożliwiające łatwy dostęp bez potrzeby stosowania narzędzi do 

czyszczenia i wymiany. Seria EFC 3600 uzupełnia serie przetwornic 

częstotliwości Fe i Fv firmy Bosch Rexroth, które obejmują zakres mocy do 

90 kW. 
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Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth 

firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy 

i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn 

samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth 

jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty 

i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 

37 735 pracowników osiągnęło w roku 2012 przychody w wysokości około 6,54 mld euro. 

 Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W roku 2012 około  

306 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 52,5 mld euro. Z początkiem 

roku 2013 wprowadzono podział na 4 działy przedsiębiorstwa: Techniki Motoryzacyjnej, 

Technologii Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia 

Budynków. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych 

i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów 

serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć 

sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 

2012 Bosch przeznaczył ok. 4,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 800 

patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im 

innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym 

świecie technologia jest „bliżej nas”. 

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch 

Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział 

firmy Bosch wynosi 50 proc. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl  

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Andrzej Siniarski 

Tel.: +48 738 1873 

E-Mail: andrzej.siniarski@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 

http://www.boschrexroth.pl/
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info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 865 86 07, fax: (17) 865 87 70 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 


