
Energie efficiënte procesbesturing met frequentie omzetter EFC 3600 
Elektronische componenten dragen bij aan eenvoudige en snelle start 
 
Om het energieverbruik van elektrische aandrijvingen te minimaliseren, is een 
variabele snelheidsregeling onmisbaar. Bosch Rexroth ontwikkelde hiervoor de EFC 
3600 frequentie omvormers. Deze componenten zijn onder meer toe te passen 
binnen de algemene automatisering en materiaal handling en voor het aansturen van 
pomp-, ventilator- en compressoraandrijvingen. 
 
De EFC 3600 variabele frequentieomvormer (VFD = Variable Frequency Drive) is 
compleet nieuw ontwikkeld door Bosch Rexroth en betekent een aanvulling van het 
bestaande productportfolio. In feite completeert deze component het assortiment 
waarin tevens de Fe en Fv frequentieomvormers zijn opgenomen evenals het 
hoogdynamische IndraDrive servoplatform. 
 
Breed toepasbaar 
De EFC 3600 verbetert de procesbesturing door gebruik te maken van geïntegreerde 
PID controllers én het sequentiële besturingssysteem met acht stappen. De 
instellingen dragen bij aan een energie-efficiënte werking van de componenten en 
machines door deze op hun meest optimale werkpunt te laten draaien. De vrij 
schaalbare V/f karakteristiek maakt bovendien een lastafhankelijke instelling mogelijk 
van de V/f curve hetgeen bijdraagt aan een langere levensduur van de motor. 
 
Toepassingen 
Dankzij de relatief hoge intermitterende overbelastingcapaciteit tot 200% én het hoge 
initiële koppel tot 150%, is de frequentieomvormer geschikt voor een brede range 
aan toepassingen (waaraan de meest uiteenlopende eisen worden gesteld). Daarbij 
is de elektronische frequentie omzetter te koppelen aan andere automatiserings 
topologieën via optionele Modbus of Profibus interfaces of via digitale en analoge in- 
en uitgangen. De geïntegreerde remchoppers en netfilters maken aanvullende 
randapparatuur overbodig. 
 
Door de eenvoudige programma structuur en dito parameter invoer, is de 
frequentieomzetter eenvoudig en snel in bedrijf te stellen en op te starten; zónder de 
noodzaak van een PC. Met behulp van het verwijderbare regelpaneel met geheugen- 
en kopieerfuncties kan de gebruiker bovendien snel verschillende elektronische 
frequentie omzetters configureren. Dit verkleint tevens de integratie- en downtime bij 
het uitbreiden of vervangen van een systeem. De service technici maken in deze 
gevallen eenvoudig gebruik van het regelpaneel en kopiëren de bestaande 
parameters naar de nieuwe omzetters.  
 
Compact 
Door de compacte vormgeving, de steekbare I/O terminals en het geoptimaliseerde 
koelconcept, zijn de frequentie omvormers direct naast elkaar en plaatsbesparend te 
installeren. Apparaten met een vermogen tot 0,75 kW worden volledig passief 
gekoeld en hebben dus geen koelventilatoren. Voor apparatuur met vermogens 
vanaf 1,5 kW zijn de componenten voorzien van geïntegreerde ventilatoren die 
eenvoudig, en zonder gereedschap, bereikbaar zijn voor vervanging of reiniging.  
 



De EFC voldoet aan de EMC Richtlijn voor industriële applicaties en is vooralsnog 
beschikbaar in een vermogensrange van 400 – 4.000 W. 


